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Korttittel

Petroleumsloven

Kap. III Utvinning m.v. av petroleum
§ 7. Åpning av nye områder
Før nye deler av område som nevnt i § 1 første ledd åpnes med sikte på tildeling av utvinningstillatelser eller
iverksettelse av leteboring etter § 8 siste ledd, skal det finne sted en avveining mellom de ulike interesser som
gjør seg gjeldende på det aktuelle området. Under denne avveining skal det foretas en vurdering av de
miljømessige virkninger av slik virksomhet og mulig fare for forurensninger samt de økonomiske og sosiale
virkninger som virksomheten kan ha for andre næringsinteresser og de tilstøtende distrikter.
Spørsmålet om åpning av nye deler av område som nevnt i § 1 første ledd skal forelegges lokale offentlige
myndigheter og sentrale næringsorganisasjoner som kan antas å ha særlig interesse i saken.
Videre skal det ved offentlig kunngjøring gjøres kjent hvilke deler som det foreligger planer om å åpne for
petroleumsvirksomhet og arten og omfanget av den virksomhet det gjelder. Interesserte skal gis en frist på
minst 3 måneder til å uttale seg.
Departementet avgjør hvilken saksbehandling som skal følges i det enkelte tilfelle.
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Innst. S. nr. 312.
(1983-84)

Innstilling fra energi- og industrikomiteen om utvidelse
av leteområdene på kontinentalsokkelen.
(St. meld. nr. 80. )

Til Stortinget.
lyst i 8. konsesjonsrunde. De resterende blokkene, 12 på Tromsøflaket og 5 på Haltenbanken, vil bli utlyst i 9. konsesjonsrunde sommeren 1984.
Regjeringen går inn for at det i 9. konsesjonsrunde også bør finne sted tildeling av
blokker i Nordsjøen. Følgende blokker foreslås utlyst: Tilbakelevert del av 15/6, 16/10,
25/5, 25/7, tilbakelevert del av 25/10, gjenværende del av 30/9 og 35ilO. Departementet
mener at det av hensyn til fiskerimessige årsaker ikke bør tildeles mer enn 2 av de 3 blokkene . i 25-området i denne omgang.
Regjeringen går videre inn for at en 10. konsesjonsrunde lyses ut våren 1985. Det anbefales
i denne forbindelse at området Nordland II
( 30 blokker mellom Haltenbanken og Trænabanken), Troms I Nordvest (20 blokker) og 12
blokker i området Bjørnøya Syd (umiddelbart
nord for Troms I) åpnes for letevirksomhet.
Det uttales at en åpning av Møre I og Troms
II gjøres avhengig av om man på regionalt
nivå makter å få fram konsekvensanalyser for
letevirksomheten så tidlig at utlysing i 10.
runde er mulig.
I tillegg anbefaler Regjeringen at hovedtyngden av følgende blokker i Nordsjøen utlyses i 10. konsesjonsrunde : 9/1, 9/2, 9/3, 25/3,
25/6,26/4, 31/8, 34/5, 34/8, 34/11,35/2,35/4, 35/9
og 35/12. Fordi denne konsesjonsrunden vil
kunne bli svært omfattende går Regjeringen
inn for at den deles i to faser.
I slutten av kap. 4 orienteres det om Olje- og
energidepartementets arbeid med utvidelser
av leteområdene på noe lenger sikt. ·
I kap. 5 redegjøres det kort for basevirksomheten samt boresesong og aktivitetsnivå nord
for Stad.

1. Innledning.
Regjeringen legger i meldingen fram sitt
syn på utvidelser av leteområder på kontinentalsokkelen. Departementet viser til at energiog industrikomiteens uttalelse i Innst. S. nr.
278 for 1982-83 om utvidelse av leteområdene
på kontinentalsokkelen m.v. har vært retningsgivende for de forslag til utvidelser av
leteområdene og utlysing av blokker som
Regjeringen legger fram i den foreliggende
stortingsmelding. Det uttales at det er forutsatt at den samlede leteaktivitet skal falle
innenfor rammene av et moderat aktivitetsnivå.
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2. Sammendrag av hovedpunktene
i meldingen.
Som bakgrunn for anbefalingen om utvidelse
av leteområdene redegjøres det i kap. 2 for
situasjonen på norsk kontinentalsokkel med
hensyn til virksomhetens omfang basert på de
tildelinger av blokker som allerede er gjennomført. I denne forbindelse orienteres det
særskilt om letevirksomheten nord for Stad.
Kap. 3 omhandler ressurskartlegging generelt
og seismiske undersøkelser spesielt. Herunder
orienteres det om Oljedirektoratets 5-årsplan
for seismiske undersøkelser.
Kap. 4 omhandler spørsmålet om utvidelser
av leteområdene på kontinentalsokkelen på
kort og noe lenger sikt. Det vises til at Stortinget ved behandling av Stortingsmelding nr.
58 for 1982-83 om utvidelse av leteområdene
på kontinentalsokkelen m.v. ga klarsignal til
utvidelse av leteområdene på Tromsøflaket og
Haltenbanken med henholdsvis 19 og 13 blokker. Av disse ble henholdsvis 7 og 8 blokker ut-
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3. Komiteens merknader.
K o m i t e e n vil understreke at det er en
vurdering av 9. og første del av 10. konsesjonsrunde denne melding legger opp til. K o m i t e e n har merket seg at 2. del av 10. runde vil
bli vurdert av Stortinget etter at Regjeringen
neste vår har lagt fram en ny melding om leteaktiviteten.
K o m i t e e n viser til sin uttalelse i Innst.
S. nr. 278 for 1982-83 der komiteen peker
på at blokktildeling fortsatt er et sentralt styringsmiddel for å regulere den samlede aktivitet på norsk sokkel. K o m i t e e n mener at
man gjennom petroleumsvirksomheten så
langt har ervervet bred erfaring på de fleste
hovedområder av den norske olje- og gassvirksomheten. Vi har nå et godt grunnlag for å
legge opp en videre utvikling uten at vesentlige interesser i natur og miljø og hensyn til
annet næringsliv, herunder også fiske, vil
komme i sterk konflikt med oljeaktiviteten.
K o m i t e e n er enig med departementet i at
planlegging av den videre aktivitet er viktig,
bl.a. av følgende grunner :

At nye utvinnbare reserver på vises i en takt
som sikrer at et ønsket investerings- og produksjonsnivå nås og opprettholdes.
Å sikre det fremtidige inntektsgrunnlag fra
oljevirksomheten.
Å opprettholde en rimelig balanse mellom
olje- og gassreserver.
Å sikre norske selskaper utbyggingsoppgaver som bid ar til at vi bygger opp et
bredt og kompetent nasjonalt oljemiljø.
Å opprettholde et jevnest mulig investerings- og utbyggingsnivå.
K o m i t e e n har merket seg at departementet nå forbereder en stortingsmelding om
oljevirksomhetens fremtid som bl.a. vil inneholde en oppdatering av departementets perspektivanalyse. Inntil denne melding er fremlagt, vil den foreliggende melding om utvidelse
av leteområdene måtte behandles uten at Stortinget har drøftet de mer langsiktige perspektiver. K o m i t e e n har merket seg at departementet i den varslede melding vil vise at
produksjonen fra felt under utbygging eller i
produksjon vil falle sterkt fra 1990 og at investeringene vil synke fra og med 1985.
F 1 e r t a 1 1 e t, m e d 1 e m m e n e fra
H ø y r e, K r i s t e 1 i g F o 1 k e p a r t i og
S e n t e r p a r t i e t,
f o r m a n n e n,
Alsaker, Falck, Fe yling, Foss,
L a n g 1 o; Carl Fr. L o w z o w og N o r w i c h, mener at det er viktig å opprettholde
en jevn letevirksomhet basert på den utlys-
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nings- og blokktildelingstakt som Regjeringen
legger opp til. På denne bakgrunn kan den
foreslåtte letevirksomheten bidra til å motvirke den forventede nedgang i investeringsog produksjonsnivå. Samtidig vil en videreføring av letevirksomheten kunne sikre en
kontinuitet i etterspørselen etter varer og tjenester utover på 1990-tallet. F 1 e r ta 11 e t
vil vise til at myndighetene har betydelig herredømme over det samlede aktivitetsnivå på
sokkelen, i og med at igangsettingstidspunktet
for eventuelle drivverdige funn kan reguleres.
K o m i t e e n er enig i at fortsatt leting vil
gjøre norske myndigheter bedre i stand til å
motvirke den betydelige usikkerheten som finnes i sektoren. Vansker i avsetningen av gass
vil kunne møtes med utvikling av flere oljeprosjekter. Det er derfor viktig at en i den
fremtidige letevirksomhet holder så høyt
tempo at det styrker muligheten for å påvise
kommersielle oljefunn i den grad dette er
mulig.
M i n d r e t a 1 1 e t, D a 1 h e i m, F o s sen, G j ør v , Kjell He 11 and, Kr. is t e n s e n, 0 p s e t h og U t s i, mener den
sterke letevirksomheten som Regjeringen nå
legger opp til i Nordsjøen ikke er nødvendig.
M i n d r e t a 1 1 e t vil understreke at man
gjennom de tildelte blokker i tidligere konsesjonsrunder har en rimelig handlingsfrihet i
den videre planlegging. En rekke funn der beslutninger om utbygging ennå ikke er truffet
(f.eks. Troll, Sleipner, Gullfaks fase 2, Blokk
34/4) burde kunne gi grunnlag for at produksjonsnivået vil kunne øke jevnt helt fram til århundreskiftet, og at en gjennom de aktuelle utbygginger på nytt kan øke investeringene og
stabilisere disse fram til begynnelsen av 1990årene.
På denne bakgrunn mener m i n d r e t a 1 1 e t man nå står friere enn tidligere
m.h. t. hvilke leteområder som skal utvelges,
og at det derfor i tiden framover fortsatt vil
være mulig å prioritere områdene nord for
Stad.
Aktiviteten nord for Stad.

K o m i t e e n vil vise til at utsiktene for å
gjøre drivverdige funn nord for Stad synes
gode, og at en etter tilsvarende letetid i Nordsjøen hadde funnet langt mindre enn en nå har
funnet i nord. Tatt i betraktning de store områder leteaktiviteten foregår på, er erfaringene så langt positive.
K o m i t e e n er enig med departementet i
at letevirksomheten nord for Stad nå må ha
som klar målsetting å gjøre et drivverdig funn
tidligst mulig. K o m i t e e n slutter seg på
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denne bakgrunn til de planer departementet
har for 9. og første del av 10. konsesjonsrunde
for denne del av sokkelen.
K o m i t e e n viser til at det er gitt klarsignal til helårsboring fra og med sesongen ·
1983-84 på Haltenbanken, og at man har tatt
sikte på å åpne for helårsboring fra 1984-85 på
Trænabanken og fra 1985-86 på Tromsøflaket.
Departementet mener at de erfaringer man
til nå har gjort, tilsier at det er mulig å følge
denne planen. Komiteen er i lys av de
betydelige erfaringer man nå har høstet med
leteboring i nord, enig i dette. K o m i t e e n
er også enig med departementet i at det nå kan
utvises en større fleksibilitet i spørsmålet om
antall rigger i det enkelte område. K o m i t e e n vil likevel understreke at en i dette opplegget selvsagt fortsatt må ivareta sikkerhetsm essige og fiskerimessige forhold .
Komiteen har merket seg at NordNorsk Oljeråd ser det som avgjørende viktig
at det legges opp til et aktivitetsmønster som
gjør det fordelaktig at boreriggene b 1 i r i
landsdelen. En kontinuerlig letevirksomhet,
basert på vedlikehold og reparasjoner av riggene og på leveranser av varer og tjenester fra
landsdelen, vil gi gunstige ringvirkninger.
K o m i t e e n finner det også rimelig at
operatørselskapene pålegges et ansvar for å
tilrettelegge forholdene slik at varer og tjenester fra områdene nord for Stad kan få innpass
på det markedet som oljevirksomheten representerer.
Når det gjelder de seismiske undersøkelser
nord for Stad konstaterer k o m i t e e n at
den rullerende femårsplanen nå er i god rute .
Den seismiske kartlegging fra ojeselskapenes
side er også trappet opp i og med at selskapene
nå kan gjennomføre sine detaljerte seismiske
undersøkelser etter at Oljedirektoratet har
samlet inn og solgt regionale seismiske data,
men før områdene er åpnet for letevirksomhet. Stortinget ga klarsignal til denne ordningen ved behandling av St. prp. nr. 1 for
1983-84.
K o m i t e e n viser til at oljeselskapene
allerede i 1983 fikk utvidet adgang til selv å
skyte seismikk, og at dette ble gitt pga. at
Direktoratet selv hadde kapasitetsproblemer.
K o m i t e e n vil understreke at seismiske
undersøkelser ikke må bli noen flaskehals i
den videre ressurskartlegging nord for Stad.
Regjeringen må derfor fortløpende vurdere
Oljedirektoratets kapasitet og om det er behov
for ytterligere tiltak for å styrke den seismiske
kartleggingen og eventuelt forelegge dette for
Stortinget.
K o m i t e e n vil også vise til at ønsket om
at de seismiske undersøkelser kan skje minst

3

mulig i konflikt med fiskeriinteressene , tilsier
en viss tilbakeholdenhet.
K o m i t e e n er oppmerksom på at det er
et sterkt regionalt engasjement for å få åpnet
Møre I og Troms II for letevirksomhet, men at
departementet på bakgrunn av sterke· motforestillinger framkommet bl.a. fra ulike hold
har utsatt den endelige vurdering av dette til
en fase 2 av 10. konsesjonsrunde . Departementet tar sikte på å behandle spørsmålet i
den nye stortingsmeldingen som planlegges
fremlagt våren 1985. K o m i t e e n har merket seg at en ikke ser bort fra at en da vil kunne
ha gjennomført så mye av de konsekvensanalyser det legges opp til, at det vil være mulig å
foreta en åpning av områdene i 1986. Når det
gjelder det regionale engasjement, vil k o m i t e e n vise til de mange høringsuttalelser
som er kommet fra berørte fylkeskommuner,
oljerådene i Midt- og Nord-Norge og fra næringsorganisasjoner om økt letevirksomhet
nord for 62°N. Disse understreker meget
sterkt den distriktsmessige betydning en kartlegging av petroleumsforekomstene på kontinentalsokkelen vil ha for sysselsetting og næringsliv.
K o m i t e e n er enig i disse betraktninger
og mener en bør søke å få gjennomført de konsekvensanalyser berørte departement mener
er nødvendige, før fremleggelse av neste letemelding.
K o m i t e e n har merket seg at berørte
departement i samarbeid med regionene er i
gang med dette arbeidet. Forutsatt at konsekvensanalysene er gjennomført og gir grunnlag for det, bør siktemålet etter k o m i t e e n s mening være at så vel Møre I som
Troms II skal kunne åpnes for letevirksomhet i
2. fase av 10. konsesjonsrunde . Skulle det vise
seg vanskelig å gjennomføre så omfattende
konsekvensanalyser for områdene i sin helhet
som ønskelig, ber komiteen Regjeringen
vurdere om det er deler av områdene der konfliktene ikke er sterkere enn at utlysing likevel
kan skje i 10. konsesjonsrunde. K o m i t e e n er også enig med departementet i at
det ikke synes riktig å gå til en utlysing av de
fire blokker på Møre I som man regionalt har
hatt sterkt ønske om i denne omgang, fordi
geologien på denne del av sokkelen er av en
slik art at det ville være uhensiktsmessig å
starte letevirksomheten i fire blokker uten tilstrekkelig hensyn til geologiske helhetsvurderinger. K o m i t e e n er enig med departementet i at hele Møre I bør ses under ett og på
bakgrunn av de konsekvensanalyser som nå
skal foretas. K o m i t e e n · har for øvrig
registrert ønsket fra Midt-Norsk Oljeråd og
berørte fylker om at det utlyses flere blokker
mot sør-vest på Haltenbanken.
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Komiteen vil understreke at selv om
det ikke er automatikk i at de selskaper som
blir tildelt leteoppgavene i en blokk også får
eventuelle utbyggings- og driftsoppgaver i feltet, vil departementets valg av selskap allerede i letefasen være viktig for den videre utvikling av aktiviteten, ikke minst i nord.
K o m i t e e n forutsetter at det vil bli lagt
vekt på å prioritere kompetente selskap som
viser vilje og evne til nytenkning. Dette gjelder tekniske, så vel som transportmessige,
markedsmessige og organisatoriske løsninger.
Aktiviteten i Nordsjøen.

K o m i t e e n har merket seg at Olje- og
energidepartementet etter Oljedirektoratets
vurdering, nå gjennom planene for 9. og 10.
runde vil utlyse det vesentligste av det gjenværende ikke-påviste ressurspotensiale i
norsk del av Nordsjøen som en i dag har oversikt over. Direktoratet mener det vil være
uheldig om alle disse blokkene blir tildelt for
raskt, og at det også kan være gunstig å beholde et antall lovende blokker i etablerte og
modne områder til det er gjort funn og etablert
attraktive blokker i nye områder, som i dag
anses å være av høy risiko . Direktoratet
mener det vil være mer gunstig om disse tildelinger ble mer spredt i tid, bl.a. fordi man
lettere kunne kombinere blokker fra ulike områder og med ulik risiko . K o m i t e e n har
merket seg at Direktoratet mener det gjennom
opplegget i meldingen kan bli vanskelig å opprettholde leteaktiviteten i nord på et høyt nivå
ved tildelinger etter 10. runde , om man ikke
innen den tid har gjort tilstrekkelig store funn
også i disse områdene.
K o m i t e e n viser til Direktoratets uttalelse av 27.1.84 der det heter:
«Effekten av å tildele store mengder «gode»
blokker i Nordsjøen vil også bli:
Noe av insentivet hos en del selskaper til å
delta i leting nord for Stad vil kunne forsvinne idet mulig belønning i form av gode
Nordsjø-blokker ikke vil eksistere ut over
10. runde.»
F 1 e r t a 1 1 e t , m e d 1 e m m e n e fra
H ø y r e, K r i s t e 1 i g F o 1 k e p a r t i og
S e n t e r p a r t i e t, viser til de synspunkter
Oljedirektoratet gjør gjeldende, men er av den
oppfatning at Regjeringens forslag til tildelinger i 9. og første del av 10. runde er i overensstemmelse med en moderat hovedstrategi
som også Oljedirektoratet gir uttrykk for.
F 1 e r t a 1 1 e t viser videre til at et rimelig tempo i utlysing av nye blokker sør for Stad
er nødvendig for å få et tilstrekkelig utvalg av
søkere til blokker nord for Stad i konsesjonsrunde 9 og 10. F 1 e r t a 11 e t sier seg derfor
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enig med departementet i at hensynet til næringsutviklingen i regionene, samt ønsket om å
øke myndighetenes handlefrihet tilsier den utlysnings- og tildelingstakt som Regjeringen
legger opp til.
M i n d r e t a 1 1 e t,
Ar beider pa r t i e t s m e d 1 e m m e r, mener i likhet med
Oljedirektoratet at man bør være noe tilbake holden med tildeling av blokker i Nordsjøen i
påvente av positive leteresultater av virksomheten i nord.
M i n d r e t a 11 e t mener derfor departementet bør legge opp til en tildeling av blokker
som tar rimelig hensyn til både funnmulighetene i nord og . til de gjenværende lovende
blokker i sør.
K o m i t e e n vil understreke at det ikke
bør være automatikk i at blokker som blir utlyst for leting, også må tildeles. Kom i t e e n mener derfor departementet, dersom
det finner det hensiktsmessig ut fra den samlede leteaktivitet, kan utlyse de blokker som
planlagt under 9. og første del av 10. runde,
men uten å tildele aile. En slik politikk burde
kunne gi størst mulig fleksibilitet og styringsmulighet i den aktuelle situasjon.
M i n d r e t a 1 1 e t har også merket seg at
det er Oljedirektoratets vurdering at de norske
operatørselskapene nå har en så vidt anstrengt
kapasitet, spesielt på evalueringssiden, at en
sterk leteaktivitet både nord for Stad og i
Nordsjøen, vil føre til enten
a ) tildeling til utelukkende utenlandske operatører eller
b) tildeling til norske selskaper, med den konsekvens at utvikling og prioritering med
hensyn til utvikling av funn helt blir overlatt til norske selskaper.
M i n d r e t a 1 1 e t er enig med Oljedirektoratet i at dette ikke er en ønskelig utvikling.
K o m i t e e n mener det fortsatt bør være
et viktig mål å tilrettelegge leteaktiviteten
best mulig slik at norske selskaper vil kunne få
en stadig bredere plass uten at dette forsinker
den ønskede utbyggingstakt. Det er en klar
målsetting at Statoil sammen med Norsk
Hydro og Saga kan spille en dominerende rolle
på norsk sokkel. K o m i t e e n vil imidlertid
understreke at det vil være rom for utenlandske selskaper både ut fra ønsket om mangfold , teknologisk innsikt og som supplement til
kapasiteten hos de norske selskapene.
Komite e n vil vise til at en rekke blokker ble tildelt i år i 8. runde, og at boringen av
disse blokker så vidt er kommet i gang. Etter
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k o m i t e e n s oppfatning er det viktig at
resultatene fra disse boringene blir tatt med i
den samlede vurdering av hvilke blokker som
skal deles ut i de nærmeste årene.
F l e r t a 11 e t viser til at blokk 34/8 er
tenkt utlyst i 10. konsesjonsrunde, dvs. på et
tidspunkt da resultatene av viktige deler av 8.
runde foreligger og er vurdert. F l e r t a l l e t slutter seg med dette til den fremgangsmåt~ d~arte1!1entet ! oreslår i meldingen.
Mindre .tallet mener at blokk 34/8
først eventuelt bør utlyses i 2. fase av 10. konsesjonsrunde, dvs. på et tidspunkt da resultatene av viktige deler av 8. runde foreligger
og er vurdert.

Konsekvensanalys er.
K o m i t e e n viser til at det fremlagte forslag til petroleumslov (Ot. prp. nr. 72 for
1982-83) påbyr konsekvensutredninger før
nye områder blir åpnet for oljevirksomhet.
Disse skal inneholde en avveining mellom de
ulike interesser som gjør seg gjeldende på det
aktuelle området. K o m i t e e n slutter seg
til at departementet nå legger opp til at slike
konsekvensanalyser skal bli foretatt også før
petroleumsloven er gjort gjeldende. K o m i t e e n antar at en rekke av disse konsekvensanalyser vil kunne ta tid, og vil understreke at
en bør kunne skille mellom de konsekvensanalyser som med rimelighet bør kreves før leteaktivitet settes i gang, og de konsekvensanalyser som er nødvendig før eventuell utbygging
og produksjon settes i verk. De siste analysene
vil måtte bli av mer omfattende art, der bl. a .
også de økonomiske og sosiale virkninger som
virksomhet kan ha for andre næringsinteresser
og tilstøtende distrikter i forbindelse med
utbyggings- og produksjonsaktivitet, må analyseres.
K o m i t e e n er kjent med at det er nedsatt
en interdepartemental arbeidsgruppe for å se
på
hvordan
disse
konsekvensanalysene
best kan foretas . Departementet uttaler i meldingen at en umiddelbart i samarbeid med berørte departement vil engasjere de berørte regionene for å utrede de fiskeri- og miljømessige konsekvenser av å åpne områdene Møre I
og Troms Il for leteaktivitet. K o m i t e e n
slutter seg til dette, men forutsetter at hovedansvar for analysene påhviler de sentrale
myndigheter og blir samordnet av disse .
K o m i t e e n viser i denne forbindelse til
uttalelse fra Norges Fiskarlag av 29. mai 1984
til komiteen der det heter:
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at O~je- og. ene~gideparte.mentet _i meldingen
tar sikte _pa umiddelbart a engasJere regionene med a utrede de fiskeri- og miljømessige
~onsekvenser. Dette vil Norges Fiskarlag
i k k e kunne akseptere. Hverken fisken eller
f~ske_ridriften følger region-grenser, og følgehg vil konsekvensanalyser innen slike geografiske rammer være nokså meningsløse. Analysen eller undersøkelser av denne art må iverksettes og sees i en total sammenheng.
Norges Fiskarlag tar det ellers som en selvfølge at det forvaltningsmessige ansvar fortsatt skal ligge hos Fiskeridepartementet.»
K o m i t e e n viser til at de problemstillinger en vil stå overfor i forbindelse med åpning
av nye felt for oljevirksomhet, er av en slik karakter at det ikke vil være hensiktsmessig og
rasjonelt å bygge opp en fullstendig kompetanse i det enkelte fylke. Dette vil være oppgaver
som har så vidt stort omfang, som krever spesialisert kompetanse, og vil kunne berøre flere
fylker samtidig. Det vil derfor være hensiktsmessig at en vesentlig del av denne kompetanse by~ges opp sentralt. For øvrig viser
k o m i t e e n til St. meld. nr. 119 for 1983-84
der det foreslås den nødvendige bevilgning for
1984 for å få disse konsekvensanalysene igangsatt og at k o m i t e e n har sluttet seg til
dette forslaget (jfr. Innst. S. nr. 311 for
1983-84) .

Basevirksomheten.
K o m i t e e n har merket seg at departementet mener at de utvidelser av eksisterende
leteområder/åpning av nye områder, som er
foreslått i denne melding, ikke medfører behov
for etablering av baser. Departementet hevder at det tvert om er behov for større aktivitet ved de eksisterende baser for å utnytte kapasiteten og for å bidra til at basene økonomisk sett kan stå på egne ben.
Kom it e en viser til Innst. S. nr. 309 for
1980-81 der det heter:
«Etter hvert som letevirksomheten går over
i helårsboring utenfor Midt- og Nord-Norge vil
behovet for base- og serviceanlegg øke. Slike
et~ble~inger 1?ør etter ko!Ili~eens oppfatning
skJe pa en mate som ogsa gir best mulig distriktsmessig effekt.»
og til Innst. S. nr. 278 for 1982-83 der det heter:
«Komiteen vil på denne bakgrunn be departementet vurdere å legge eventuelle aktuelle
base- og serviceanlegg i Trøndelag til de mest
hensiktsmessige områder som også gir en best
mulig distriktsmessig effekt.»
K o m i t e e n registrerer at denne anmodning ikke er fulgt opp i den foreliggende melding, og forutsetter at departementet kommer
tilbake til dette.
·
K o m i t e e n mener det er behov for å se
utviklingen av baser i en større sammenheng

«Norges Fiskarlag har også merket seg at
en del fylkeskommuner og oljeråd har gått inn
for konsekvensanalyser på regional basis, og
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enn det er mulig under de årlige budsjett eller
letemeldinger. K o m i t e e n vil anmode
Regjeringen om på en hensiktsmessig måte å
foreta en mer helhetlig analyse av kapasitetsutnyttelsen ved etablerte baser, fremtidig utvikling av basevirksomheten, samt etablering
av operatørenes utbyggings- og driftsorganisasjoner.
F 1 e r t a 1 1 e t vil på denne bakgrunn ikke
gå inn for konkrete vurderinger av enkelte baser i denne innstillingen.
M i n d r e t a 1 1 e t,
A r b e i d e r p a r t i e t s m e d 1 e m m e r, viser for øvrig til at
Sogn og Fjordane fylke , som hittil har fått liten
virksomhet ved den etablerte base i Florø,
ønsker at virksomheten utenfor dette område
blir betjent av Florø-basen. Mindre ta 1 1 et mener en utvikling som gjør dette mulig,
nå må planlegges.

de store utfordringer vi står overfor i de kommende år.
Med den prioritering av virksomheten på
sokkelen nord for Stad som det nå legges opp
til, er det nødvendig at oppbyggingen av NordNorge-kontoret skjer i 1985. Mht. øvrig styrking av Oljedirektoratet/Olje- og energidepartementet, vises til St. meld. nr. 73 for 1983-84
og til brev av 28. mai 1984 til komiteen fra Oljeog energidepartementet.
K o m i t e e n vil for sin del understreke at
de samlede kostnader for letevirksomheten på
norsk sokkel nå er over 5 milliarder kroner i
året. Det er derfor viktig, også i lys av de kostnader som er knyttet til denne aktiviteten, at
letevirksomheten skjer mest mulig planmessig, og at Oljedirektoratet kan fylle den funksjon det her er tillagt, best mulig.
K o m i t e e n viser ellers til meldingen og
rår Stortinget til å gjøre slikt
vedtak :

Bemanning i Oljedirektoratet.

K o m i t e e n har merket seg at Oljedirektoratet skal styrkes med nye stillinger allerede
i inneværende år. Dette er viktig med tanke på

St. meld. nr. 80 for 1983-84 - Om utvidelse
av leteområdene på .kontinentalsokkelen
vedlegges protokollen.

Oslo, i energi- og industrikomiteen, den 5. juni 1984.
Reidar Due,

Inger Lise Gjørv,

Arnljot Norwich,

formann.

ordfører.

sekretær.
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Innst. 0. nr. 33.
(1984-85)

Innstilling fra energi- og industrikomiteen om lov om
petroleumsvirksomhet.
(Ot.prp. nr. 72 for 1982-83)
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«Petroleumsforekomstene skal forvaltes
slik at de kommer hele det norske samfunn
til gode. Forvaltningen skal bidra til utviklingen av norsk næringsliv og ivareta nødvendige hensyn til annen virksomhet, distriktspolitiske interesser og natur- og miljøvern.>,
For det første vil komiteen med dette
fastslå at petroleumsforekomstene på kontinentalsokkelen skal utnyttes slik at de best
tjener samfunnet som helhet. Dette innebærer, etter kom i teens oppfatning, at den
samfunnsmessige forvaltning må skje slik at
petroleumsvirksomheten bidrar til utviklingen av norsk næringsliv bl.a. når det gjelder teknologisk vekst og sysselsetting. Videre vil komiteen understreke at utnyttelsen av petroleumsforekomstene må skje i
samsvar med hensynet til regionale og distriktspolitiske interesser, til natur- og miljøvern og til annen virksomhet. Fiskeriinteressene vil her være sentrale.
Komiteen vil peke på at formålsbestemmelsen foruten å gi generelle retningslinjer for forvaltningen av petroleumsforekomstene, også vil være retningsgivende for
hvilke hensyn som skal ivaretas når det gis
tillatelser · etter loven. Formålsbestemmelsen vil dessuten være veiledende ved bruk
av fullmaktsbestemmelser til utfylling og
gjennomføring av loven, og ved fortolkningen av denne.
Kom i teen viser for øvrig til lovens forarbeider.
-~ 4. Definisjoner

*4 inneholder definisjoner av enkelte sentrale uttrykk i loven. Bl.a. defineres begrepet
rettighetshaver slik at hver enkelt deltaker i
en tillatelse anses som rettighetshaver. Begrepet kontinentalsokkelen defineres slik at
indre farvann og sjøterritoriet ikke omfattes
av begrepet.
Kom i teen har ingen merknader.
Kap. Il. Undersøkelse etter petroleum
~

5. Tildeling av undersøkelsestillatelse m.v.

Etter § 5 kan departementet gi selskaper
og andre sammenslutninger tillatelse til undersøkelse etter petroleum. Slik tillatelse
gjelder for et begrenset område og har en varighet av inntil 3 kalenderår.
Undersøkelsestillatelsen gir rett til geologiske, geofysiske, geokjemiske og geotekniske undersøkelser, herunder grunne boringer.
Komiteen har merket seg at departementet er av den oppfatning at det som hovedregel skal gis undersøkelsestillatelse
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med 3 års varighet. Kom i teen regner
derfor med at dette vil være det normale, og
at kortere varighet av undersøkelsestillatelse bare unntaksvis vil forekomme.
~

6. Hvor undersøkelser kanforetas

Når det gjelder ~ 6 tredje ledd, foreslår departementet i sitt brev av 2. mai 1984 en endring av ordlyden:
~

«Ikke alle de vedtak som det refereres til i
6 tredje ledd fattes av departementet. Ved-

tak om å tildele utvinningstillatelse fattes av
Kongen i statsråd, jfr. § 8 første ledd.
Det har ikke vært meningen å fravike denne bestemmelsen ved utformingen av ~ 6.
Departementet vil derfor anbefale at~ 6 endres slik at den harmonerer med§ 8. Departementet foreslår følgende ordlyd:
« Det
kan når som helst tildeles
utvinningstillatelse til andre, iverksettes
leteboring i henhold til ~ 8 siste ledd eller
gis tillatelse etter~ 24 . . .»»
Komiteen er enig i at den foreslåtte
ordlyd nå harmonerer med ~ 8, og har ingen
merknader.
Kap. Ill. Utvinning m.v. av petroleum
~ 7. Åpning av nye områder

Petroleumsloven inneholder særskilte regler om saksforberedelsen forut for tildeling
av utvinningstillatelse som supplerer forvaltningslovens alminnelige bestemmelser.
Et viktig element i saksforberedelsen er
beslutningen om åpning av nye områder
med sikte på tildeling av utvinningstillatelser. Fremgangsmåten i denne forbindelse er
nærmere regulert i ~ 7. Regelen er ny i forhold til gjeldende rett.
Bakgrunnen for ~ 7 er at petroleumsvirksomhetens betydning, og de konsekvenser
den vil ha for samfunnslivet og andre næringer, må vurderes og tas standpunkt til før
myndighetene bestemmer seg for å åpne et
område for petroleumsvirksomhet. Bare da
har en tid til å utrede alle kontroversielle
spørsmål, samle inn nødvendig materiale og
uttalelser, og vurdere alle sider av problemene, etterpå er det som oftest for sent.
Etter* 7, 1. ledd er departementet pålagt å
foreta en avveining mellom cte· ulike interesser som gjør seg gjeldende på det aktuelle
området. Hovedretningslinjen vil her være
den totalvurdering som ~ 3, 2. ledd gir anvisning på. Dette betyr i praksis at petroleumsvirksomhetens innvirkning på alle relevante
sider av samfunnslivet må være utredet
gjennom en konsekvensanalyse.
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Etter annet ledd i § 7 skal spørsmålet om
åpning av nye områder forelegges lokale offentlige myndigheter og sentrale næringsorganisasjoner, som kan antas å ha særlig interesse i saken. I departementet tenker man
seg at det skal utarbeides en plan for den
virksomhet en forestiller seg etter mønster
av de nåværende informasjonsbrosjyrer for
vannkraftutbygging. I brosjyren bør det gis
en saklig og objektiv informasjon om det
området som er tenkt åpnet, den virksomhet
som er planlagt og de konsekvenser den kan
antas å medføre.
Etter tredje ledd i § 7 skal åpningen av det
nye området være gjenstand for alminnelig
offentlig kunngjøring. Her forutsettes en
mindre omfattende grad av informasjon enn
vis-a-vis de berørte interesser etter annet
ledd.
Komiteen vil bemerke at §7 i overensstemmelse med§ 3 klart gir uttrykk for at før
nye områder skal åpnes på sokkelen, så skal
det foretas en avveining mellom de ulike interesser som gjør seg gjeldende. § 7 gir altså
pålegg om utarbeidelse av konsekvensanalyser ved åpning av nye områder.§ 7 fastslår
at det er departementet som skal avgjøre
hvilken saksbehandling som skal følges i det
enkelte tilfelle, men paragrafen gir også retningslinjer for hvilke instanser som skal ha
rett til å uttale seg før nye områder åpnes.
Komiteen mener at det i denne forbindelse bør legges vekt på konsekvensene med
hensyn til fiske og miljø.
Kom i teen er av den oppfatning at det
er mest hensiktsmessig at det i utgangspunktet ikke fastlegges et generelt mønster
for utarbeidelse av slike konsekvensanalyser. Kom i teen er videre av den oppfatning at det ville være lite hensiktsmessig om
man før åpningen av et nytt område skulle
sette i gang omfattende konsekvensanalyser
som om man på forhånd visste at området
inneholdt store forekomster som ville bli utnyttet. En måte å sikre en rasjonell og egnet
form for slike analyser kunne være at man
inndelte konsekvensanalysene i ulike faser
på bakgrunn av det kjennskap man til enhver tid har om størrelsen av petroleumsforekomstene.
Komiteen vil i den forbindelse vise til
Innst. S. nr. 312 for 1983-84 der kom i teen
bl.a. uttalte:
«Komiteen antar at en rekke av disse konsekvensanalysene vil kunne ta tid, og vil understreke at en bør kunne skille mellom de
konsekvensanalyser som med rimelighet bør
kreves før leteaktivitet settes i gang, og de
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konsekvensanalyser som er nødvendige før
eventuell utbygging og produksjon settes
iverk. De siste analysene vil måtte bli av mer
omfattende art, der bl.a. også de økonomiske og sosiale virkninger som virksomheten
vil ha for andre næringsinteresser og tilstøtende distrikter i forbindelse med utbyggings- og produksjonsaktivitet, må analyseres. »

Og videre:
«Komiteen viser til at de problemstillinger
en vil stå overfor i forbindelse med åpning av
nye felt for oljevirksomhet, er av en slik karakter at det ikke vil være hensiktsmessig og
rasjonelt å bygge opp en fullstendig kompetanse i det enkelte fylke. Det te vil være oppgaver som har så vidt stort omfang, som krever spesialisert kompetanse, og vil kunne berøre flere fylker samtidig. Det vil derfor være
hensiktsmessig at en vesentlig del av denne
kompetanse bygges opp sentralt. For øvrig
viser komiteen til St.meld. nr. 119 for 1983-84
der det foreslås den nødvendige bevilgnin g
for 1984 for å få disse konsekvensanalysene
igangsatt og at komiteen har sluttet seg til
dette forslaget Ufr. Innst. S. nr. 311 fo r
1983-84). »

-~ 8. Tildeling av utvinnin gstillatelse m .v.
Etter § 8 kan utvinningstillatelse gis til

selskap som er stiftet i overensstemmelse
med norsk lovgivning og er registrert i norsk
handelsregister. Tillatelsen gir enerett til undersøkelse etter petroleum, leteboring og utvinning innenfor det område tillatelsen gjelder for.
Kom i teen har merket seg at når det
gjelder utbygging av petroleumsforekomster
og transport av petroleum så er dette behandlet i § 23 og § 24 i lovutkastet . Kom ite en er av den oppfatning at §§ 8, 23 og 24
må sees i sammenheng. En utvinningstillatelse gitt etter § 8 må også forutsett e en rett
til å få brakt den produserte petroleum til
markedet. På hvilken måte dette skal skje
reguleres av§ § 23 og 24 i loven. Komi t een
forutsetter at det krav til samordning av utbyggings- og transportløsninger som§§ 23 og
24 kan innebære, ikke vil medføre urimelige
ulemper for rettighetshaverne som har blitt
tildelt utvinningstillatelse etter § 8, dog slik
at forutsetningene i § 3, 2. ledd blir oppfylt .
Kom i teen har også merket seg at
Kongen kan gi forskrifter om hva en søknad
om utvinningstillatelse skal inneholde.
Komiteen viser til sine merknader til
§ 54 i denne innstilling og har i denne forbindelse merket seg at en tidlig kontakt mellom
oljeselskapene og leverandørindustrien har
vist seg i vesentlig grad å forbedre indu-

3
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1985.

11. mars - Lov om petroleumsvirksomhet

I
I lov av 17. juni 1966 nr. 17 om folketrygd
gjøres følgende endring:
§ 6 - 5 nytt annet ledd skal lyde:

Pensjonsgivende inntekt som nevnt i første
ledd skal nedsettes hvis medlemsavgift som
nevnt i § 16-1 nr. 1 a og skatt og avgift som
er utlignet sammen med denne, ikke er betalt
fullt ut innen 3 år etter utløpet av utligningsåret. Slik nedsettelse skal likevel foretas tidligere når det foreligger vedtak om utgiftsføring eller nedsettelse/ettergivelse av utlignet
skatt og avgift. Pensjonsgivende inntekt reduseres tilsvarende forholdet mellom ubetalt beløp og samlet utlignet skatt og avgift i samsvar med re~lene ellers i dette kapittel. Nedsettelsen gjennomløres bare når denne tilsvarer minst 25 pst. av grunnbeløpet. Kongen
kan gi regler til utfylling og gjennomføring av
reglene i dette ledd.
Nåværende annet, tredje og fjerde ledd blir
tredje, fjerde og femte ledd.
Il
Lovendringen trer i kraft straks og gjelder
for skatt og avgift utlignet etter 1. juli 1985.
Votering:
Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.
Presidenten: Lovvedtakene vil bli sendt til
Lagtinget.
Sak

nr.

2.

Innstilling fra energi- og industrikomiteen
om lov om petroleumsvirksomhet. (Innst. 0.
nr. 33, jf. Ot.prp. nr. 72 for 1982 - 83).
Sven T. Falck (ordfører for saken): Det veåtaket Odelstinget skal fatte i dag, representerer nok en milepæl i norsk oljehistorie. For
første gang vil petroleumsvirksomheten på
norsk sokkel bli regulert av et samlende lovverk. På sett og vis er også komiteinnstillingen en milepæl, i og med at den på alle punkter så nær som ett er enstemmig. Dissensen i
innstillingen gjelder § 66, om straffebestemmelser. Dissensen går altså ikke på de bestemmelser i loven som har direkte med petroleumsvirksomheten å gjøre.
Etter 19 års erfaring med letevirksomhet og
14 år etter at det første feltet ble satt i produksjon, er det naturlig at petroleumsvirksomheten nå blir gjenstand for en egen og
mer detaljert lovgivning enn fullmaktsloven
av 1963, som bare inneholdt seks paragrafer.
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Ser vi oss tilbake, er det i ettertid lett å
konstatere at utviklingen av den etter hvert
økonomisk viktigste næringsgren i Norge har
skjedd i et utrolig tempo. Fullmaktsloven av
1963 kom bare fem år etter at Norges geologiske undersøkelse, med bakgrunn i havrettsforhandlingene i Geneve, trakk den konklusjon at «Man kan se bort fra muligheten for
at det skulle finnes kull, olje eller svovel på
kontinentalsokkelen langs den norske kyst».
Det bør i rettferdighetens navn påpekes at uttalelsen den gang var basert på den antakelse
at kontinentalsokkelens geologi tilsvarte geologien på fastlandet.
På samme måte vil vi naturlig nok i dag, i
et forsøk på bedømmelse av petroleumsvirksomhetens betydning for Norge i fremtiden,
legge dagens forhold og forutsetninger til
grunn. Det ligger i sakens natur at vi må
regne med en viss sannsynlighet for at en slik
bedømmelse vil vise seg å bli gal.
Petroleumsvirksomheten er imidlertid i full
gang. Styringen av denne virksomheten har i
tillegg til 1963-loven hittil vært regulert av
kongelige resolusjoner. Det er stort sett bred
enighet om at gjeldende praksis har fungert
tilfredsstillende, og departementets lovforslag
bygger i stor grad på denne praksis. Imidlertid inneholder lovforslaget en del bestemmelser som innebærer økte muligheter for samfunnsmessig styring. Loven inneholder flere
fullmaktsbestemmelser av til dels vidtrekkende omfang.
Jeg finner i denne forbindelse grunn til å
understreke komiteens forutsetning om at lovens fullmaktsbestemmelser må praktiseres
på en slik måte at rettighetshavere og andre
interessenter ikke blir utsatt for vilkårlig behandling, og at de kan drive sin virksomhet
med rimelig grad av forutsigbarhet.
Lovforslaget er basert på Petroleumslovutvalgets innstilling. Dette utvalget ble oppnevnt
ved kgl. res. av 24. mars 1972. Utvalget avgav
sin innstilling 27. april 1979. I tillegg til dette
ble det avgitt en egen innstilling om erstatningsansvaret for forurensningsskader som
følge av petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel, den 18. juni 1981.
Den omfattende høringsrunden som har
vært gjennomført i forbindelse med utarbeidelse av proposisjonen, viser f.eks. at operatørselskapene på den ene side er opptatt av i
hvilken grad myndighetene skal ha rett til å
gripe inn i deres virksomhet, mens andre instanser er mer opptatt av at mulighetene for
samfunnsmessig styring skal ivaretas. Dette
er et eksempel på de avveininger som har
vært foretatt i forbindelse med utarbeidelsen
av lovforslaget. Etter komiteens oppfatning
virker avveiningene mellom de ulike interes-
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ser rimelig balansert.
Ot.prp. nr. 72 for 1982 -83 med forslag til
lov om petroleumsvirksomhet ble oversendt
Odelstinget 3. juni 1983. Med bakgrunn i den
saksbehandling som fra begynnelsen av i alt
har pågått frem til det forslag som ligger i
Odelstinget i dag, kan man slå fast at det ligger et omfattende og grundig arbeid bak forslaget.
Komiteen har under behandlingen av lovforslaget fått brev fra deplirtementet som omhandler visse presiseringer og utdypninger av
lovforslaget. Når det gjelder det konkrete innhold i disse brevene, som finnes som trykte
vedlegg til innstillingen, viser jeg til denne.
Et av de forhold som har vært viet stor
oppmerksomhet i forarbeidene til loven, er jurisdiksjonsspørsmålene. Forholdet mellom
kontinentalsokkeljurisdiksjon og flaggstatsjurisdiksjon er spesielt trukket frem. Det kan
klart slås fast at jurisdiksjonsspørsmålene er
kompliserte. På den ene side kan det ikke
være tvil om at Norge har jurisdiksjonen når
det gjelder petroleumsvirksomheten på norsk
sokkel, og vi forlanger - naturlig nok - at
petroleumslovens bestemmelser i utgangspunktet skal gjelde for all petroleumsvirksomhet på norsk sokkel, uavhengig av utøverens nasjonalitet. Det er også naturlig å gå ut
fra at andre land vil ha samme holdning når
det gjelder forholdene på deres sokkel. Når
norske flaggstatsbestemmelser kommer i
konflikt med norske bestemmelser om petroleumsvirksomhet på norsk sokkel, er petroleumslovens bestemmelser 1 utgangspunktet
overordnet.
Problemer kan åpenbart oppstå når norsk
flaggstatslovgivning kommer i konflikt med
utenlandsk kontinentalsokkellovgivning. Det
er behov for nærmere avklaring av disse
spørsmål, slik at ikke norsk rederinærings
konkurransedyktighet unødig svekkes på
grunn av særnorske bestemmelser. Akkurat
disse spørsmålene ligger strengt tatt utenfor
petroleumslovens virkeområde, men jeg finner likevel grunn til å trekke dem frem, fordi
petroleumsloven bl.a. inneholder bestemmelser som vedrører norsk næringslivs konkurransedyktighet.
Et annet generelt spørsmål som komiteen
har befattet seg med, er forholdet mellom lov
og forskrifter. I odelstingsproposisjonen er
forslag til lov, forslag til forskrifter til loven
og forslag til sikkerhetsforskrifter lagt samlet
frem for Odelstinget. Departementet uttaler at
det til dels er et skjønnsspørsmål hvilke regler som skal gis i den ene eller annen form.
Under behandlingen har også komiteen sett
på forskriftene, men komiteen har understreket at det er selve lovforslaget Odelstinget
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skal behandle. Det faktum at Odelstinget får
seg forelagt forskrifter, betyr ikke at Odelstinget dermed har tatt stilling til de enkelte
bestemmelser i forskriftene. Det er imidlertid
et vesentlig poeng at forskriftenes utforming
samsvarer med lovens ånd og intensjoner.
I tillegg til disse mer generelle bemerkninger vil jeg gjerne kommentere noen av paragrafene i lovforslaget.
Lovens § 1 omhandler lovens virkeområde.
Lovens virkeområde er begrenset saklig og
geografisk. Det saklige virkeområdet er de
aktiviteter som er knyttet til petroleumsvirksomheten. Den mulige konflikt med sjøfartslovgivningen er løst på den måten at petroleumsloven ikke befatter seg med de rent maritime forhold, men det kan stilles ekstra krav
til flytende innretninger i forbindelse med
den funksjon disse innretningene skal ha i
forbindelse med petroleumsvirksomheten.
Som eksempel kan man tenke seg at det ved
en forflytning av en plattform foregår arbeid
om bord på plattformen som angår reparasjon, vedlikehold eller installasjon av petroleumsrettet utstyr. Dette arbeidet vil falle inn
under petroleumslovens bestemmelser, mens
det arbeidet som utføres om bord som har
med forflytning av selve innretningen å gjøre,
reguleres av sjøfartslovgivningen. Det er klart
at slike forhold kompliserer håndhevelsen av
regelverket. Imidlertid er det komiteens bestE.:mte oppfatning at de berørte departementer, bl.a. etter møte i komiteen, nå er i ferd
med å. finne frem til ordninger for administrasjon og håndhevelse av sikkerhetsbestemmelsene som er enklere og mer rasjonelle. Så
vidt komiteen er blitt informert om, innebærer dette at Oljedirektoratet vil bli gitt det
overordnede og koordinerende ansvar for
håndhevelse og administrasjon av regelverket,
og at Oljedirektoratet i den forbindelse vil
måtte trekke på kompetanse og ekspertise fra
andre berørte instanser i sitt arbeid på dette
området. Komiteen er for sin del enig i. prinsippene for et slikt opplegg.
Det blir lagt opp til at internkontroll skal
være grunnlaget for den offentlige styring og
kontroll med sikkerheten. Jeg går ut fra at
det vil være behov for standardisering av internkontrollsystemene, Jeg går også ut fra at
opplegget for myndighetenes stikkprøvekontroll blir organisert på en slik måte at den allerede etablerte ekspertise i Norge på dette
feltet blir trukket inn. Det vil etter min oppfatning være naturlig å videreutvikle etablerte
norske miljøer på dette området, slik at gjennomføringen av internkontrollsystemene ikke
nødvendiggjør noen oppbygging av offentlig
ekspertise for ivaretakelse og oppfølging på
dette området.
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Det geografiske virkeområde for loven er
også definert i § 1, og omfatter indre norsk
farvann, norsk sjøterritorium og norsk kontinentalsokkel, men gjelder ikke sjøgrunn som
er undergitt privat eiendomsrett eller Svalbards indre farvann og sjøterritorium. I noen
grad kan loven gjelde utenfor norsk kontinentalsokkel om dette følger av folkeretten eller
er spesielt avtalt med fremmede stater.
Komiteen har oppfattet lovforslagets § 3
som lovens prinsipp- og formålsparagraf. Paragrafen slår i første ledd fast at retten til de
undersjøiske petroleumsforekomster tilligger
staten. Komiteen har funnet å ville foreslå en
utvidelse av § 3, 2. ledd. Komiteens forslag er
noe mer utdypende enn departementets forslag og bygger for øvrig på lovens forarbeider.
Motivene for dette forslaget fremgår av komitemerknadene i innstillingen, og omfatter bl.a.
behovet for å slå fast at forvaltningen av petroleumsressursene skal komme norsk næringsliv til gode, og at distriktspolitiske og
miljømessige vurderinger også bør være sentrale elementer når det gjelder forvaltningen
av petroleumsressursene.
§ 7 i lovforslaget gir regler om hvordan
spørsmålet om åpning av nye områder med
sikte på tildeling av utvinningstillatelser skal
behandles. Komiteen er enig i at man, slik
bestemmelsene i § 7 innebærer, ikke legger
opp til et ufravikelig mønster for utarbeidelse
av konsekvensanalyser. Det bør etter komiteens oppfatning legges opp til at man inndeler konsekvensanalysene i ulike faser på bakgrunn av det kjennskap man til enhver tid
har til størrelsen av petroleumsforekomstene,
med andre ord at konsekvensanalysenes omfang avpasses til det kjennskap man har til
petroleumsforekomstenes omfang på det tidspunkt konsekvensanalysene utarbeides. Det
er nødvendig å se §§ 7 og 3 i sammenheng.
Kravet om utarbeidelse av konsekvensanalyser følger naturlig av § 3, 2. ledd. Under utarbeidelse av konsekvensanalyser bør f.eks.
hensynet til fiskeriinteressene og til miljø
komme inn som sentrale elementer.
I § 8 gis det bestemmelser om tildeling av
utvinningstillatelser. Det er etter komiteens
oppfatning klart at hvis ett eller flere selskap
er blitt tildelt utvinningstillatelse, innebærer
dette rett til å få brakt den produserte petroleum til markedet. Komiteen viser til at hvordan dette skal skje, reguleres av §§ 23 og 24 i
loven.
Utvinningstillatelsene skal normalt tildeles
på grunnlag av søknad fra ett eller flere selskap. Komiteen har foreslått et nytt ledd i § 8,
slik det fremgår av innstillingen. Forslaget
stiller krav om at søknaden om utvinningstillatelse skal inneholde en plan for det samar-
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beid som søkeren vil gjennomføre med norsk
leverandørindustri for å gi industrien reelle
muligheter for å oppnå leveranser av varer og
tjenester slik at bestemmelsene i § 54 om
slike leveranser oppfylles. Dette er bl.a. i
overensstemmelse med komiteens merknader
i Innst. S. nr. 319 for 1981-82 om kostnadsanalysen.
Når det gjelder bestemmelsene i § 9 om
skifte av operatør, vil jeg gjerne presisere at
komiteens merknad om at operatørskiftet på
departementets initiativ normalt ikke vil forekomme, er myntet på de særlige grunner som
går frem av lovens forarbeider, og som det er
nevnt eksempler på i innstillingen. Merknaden gjelder altså ikke operatørskifte med basis i opsjonsavtaler eller andre samarbeidsavtaler.
Lovens § 23 omfatter godkjennelse av plan
for utbygging og drift av petroleumsforekomster. Komiteen foreslår her et tillegg til paragrafens 1. ledd i tråd med komiteens forslag
til nytt 7. ledd i § 8. Begrunnelsen for dette tilleggsforslaget er i hovedsak den samme som
begrunnelsen for komiteens forslag til nytt 7.
ledd i § 8. Hensikten med forslaget er at norsk
industri, som er konkurransedyktig, skal gis
reelle muligheter til leveranser i forbindelse
med utbygging av petroleumsforekomster i
overensstemmelse med lovens bestemmelser
om leveranse av norske varer og tjenester.
Når det gjelder erstatningsansvar for forurensningsskade, gir lovens Kapittel V regler
om dette. Utgangspunktet er at rettighetshaver er ansvarlig for slike skader uten hensyn
til skyld, og at ansvaret i utgangspunktet er
ubegrenset. Bestemmelsen inneholder imidlertid lempningsregler ved force majeurelignende omstendigheter. Det nye i disse bestemmelsene ligger i mulighetene for kanalisering av ansvar til rettighetshavere og begrenset regressadgang for rettighetshaverne.
For nærmere beskrivelse av disse forholdene
henviser jeg til lovens forarbeider.
§ 48 omhandler hvilke krav som skal stilles
til rettighetshavere når det gjelder ledelse av
virksomhet. Komiteen har foreslått et tillegg
til § 48 som innebærer et pålegg til rettighetshavere om at forholdene blir lagt til rette slik
at fagforeningsvirksomhet kan foregå i samsvar med norsk praksis. Tilsvarende forslag
finnes i forskriftsutkastet. Bestemmelser om
dette har tidligere vært tatt inn i standardformularet for utvinningstillatelser og i arbeidsmiljøforskriften av 1979.
I § 66, som gjelder straffebestemmelser,
forekommer innstillingens eneste dissens.
§ 66, 1. ledd slår fast det alminnelige prinsipp
i norsk strafferett at straff kan ilegges fysiske
personer, og rammer enhver som forsettlig el-
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ler uaktsomt overtrer bestemmelser i loven
eller vedtak truffet i medhold av loven.
Etter § 66, 2. ledd, skal imidlertid straff
kunne ilegges såkalt juridiske personer, det
vil i praksis si selskaper.
Et selskap som sådan kan ikke utvise subjektiv skyld i form av forsett eller uaktsomhet, og det ansvar som annet ledd oppstiller,
vil således være det vi kaller et objektivt
straffansvar. Dette er en viktig forskjell fra
det vanlige personlige straffansvar. Forutsetningen for at en juridisk person, for f.eks. et
selskap, skal kunne ilegges såkalt objektivt
straffansvar i form av bøter, er imidlertid at
en eller flere fysiske personer som har handlet på vegne av selskapet, har begått en handling som fyller ansvarsvilkårene i før ste ledd.
Så langt er komiteen enig, men den deler
seg i et flertall og mindretall i spørsmålet om
for langt den juridiske persons objektive
straffansvar skal gå. Jeg vil understreke at
komiteen er enig i å la de såkalte anonyme
feil omfattes av det objektive ansvar. Det
innebærer at det ikke er nødvendig å påvise
hvem, altså hvilken fysisk person eller personer som har overtrådt loven. Fordi organisasjonsmønstre ofte kan være meget kompliserte, vil det kunne være nesten ugjørlig å
finne frem til den konkrete lovovertreder.
Etter komiteflertallet - som jeg selv tilhører - sitt syn vil det imidlertid være betenkelig å utvide ansvaret ytterligere til også å
omfatte såkalte kumulative feil, altså feil som
flere forskjellige personer innen et selskap
samlet har begått, uten at den feil hver enkelt
fysisk person har begått, er grov nok til å
medføre straffansvar for vedkommende.
Grensene mellom slike feil og hendelige uhell,
som alle er enige om ikke skal omfattes av
straffebestemmelsene, kan vise seg svært
vanskelige å trekke. Dessuten kan det med
straffansvar for kumulative feil lett kunne
oppstå urimelige tilfelle. Muligheten for urimelige domsfellelser etter mindretallets forslag må veies mot mulighetene for at selskaper i enkelttilfeller ikke blir ilagt straff de
burde ha hatt.
Når det gjelder et område som strafferetten, er det - slik jeg og flertallet i komiteen
ser det - tross alt god grunn til å være noe
tilbakeholden ved utforming av lovgivningen.
Vi skal huske på at denne straffebestemmelse
vil omfatte alt fra de store internasjonale
oljeselskaper til den lille norske underentreprenør. Det gjør at avstanden fra den juridiske person - selskapet -- som blir idømt
en straff, til dem som eier eller driver selskapet, kan variere enormt. Man bør derfor ha
dette i minne ved utformingen og praktiserin-

17

gen av en bestemmelse om straffansvar på
juridisk person.
Jeg regner med at Arbeiderpartiets talsmenn eventuelt vil begrunne mindretallsforslaget ut over formuleringene i innstillingen.
Lovens ikrafttredelsesbestemmelser fremgår av § 67. Det har vært reist spørsmål om
det er i konflikt med Grunnlovens § 97, om
forbud mot å gi lover tilbakevirkende kraft, å
la bestemmelsene som er gitt i tidligere kongelige resolusjoner, 1965-resolusjonen og
1972-resolusjonen, bli erstattet med den nye
loven. Komiteen har vurdert de betenkninger
som har fremkommet, og har sluttet seg til
petroleumslovutvalgets flertall og departementet om at Grunnlovens § 97 ikke kan antas å være til hinder for åla loven gjelde også
tidligere gitte tillatelser og samtykker.
Av rimelighets- og hensiktsmessighetshensyn er det gjort unntak fra dette når det gjelder enkelte bestemmelser i 1965- og 1972-resolusjonene. Gjennomføringen av bestemmelsene i petroleumsloven innebærer også at det
er nødvendig med endringer i lov av 20. juli
1983 nr. 1 om sjøfarten, slik den lyder etter
lovendringen av 27. mai 1983 nr. 30, i lov av
21. juni 1963 nr. 12 om utforskning og utnyttelse av undersjøiske naturforekomster og i
lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges
økonomiske sone. Hvilke endringer det dreier
seg om, går frem av innstillingen.
For øvrig vil jeg som saksordfører vise til
komiteens merknader i innstillingen og anbefaler Odelstinget å fatte vedtak i overensstemmelse med denne.
Svein Alsaker: Man har siden petroleumsvirksomheten startet tidlig i 1960-årene, hatt
en gradvis utvikling. Stikkordmessig kan jeg
nevne: Sikring av råderetten, sikring av styring over aktiviteten gjennom virksomhetens
omfang, trygging av den sikkerhetsmessige
drift, statlig deltagelse - først indirekte, senere direkte - deretter utbygging av flere
uavhengige miljøer som kunne gi balanse i
vurderingene, og nå blikket rettet også mot
internasjonale muligheter.
Også på regelfeltet har man hatt en tilsvarende utvikling. Da oljevirksomheten var ny,
var det naturlig at man gav en fullmaktslov
og overlot til regjeringen å gi nærmere forskrifter, som senere ble nedfelt - først i
1965-resolusjonen og senere i 1972-resolusjonen. Den gangen var det vanskelig å forutsi
petroleumsvirksomhetens plass og omfang i
vår fremtidige økonomi. Man må ha lov til å
si at det lovgivningspolitiske arbeidet som ble
utført i denne første fasen, staket ut en kurs
som sikret nasjonal styring og kontroll og har
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tjent både oljevirksomheten og det norske
samfunn på en god måte.
Med den oversikt og de erfaringer man nå
har innhentet, er tiden inne til å utarbeide en
egen petroleumslov. Det lovforslag vi behandler i dag, bygger i stor utstrekning på etablert
praksis, selv om det også er foreslått en del
viktige endringer som er med og styrker og
befester den statlige styring og kontroll. Jeg
tenker i denne forbindelse bl.a. på en rekke
bestemmelser i lovens Kap. Ill.
Under skiftende politisk ledelse har departementet nedlagt et grundig og omfattende
lovforarbeid, bl.a. gjennom Petroleumslovutvalget . og en omfattende høringsrunde. Dette
arbeidet har naturlig nok tatt sin tid, men har
vært vel anvendt, og vi må vel ha lov til å si
at vi med dagens lovforslag har utviklet en
oljesektor med lover og regler som gir nasjonal styring og kontroll.
Det er også positivt at det foreligger en enstemmig innstilling når vi ser bort fra lovens
§ 66. Den dissensen som der er til stede, er
imidlertid oljepolitisk sett uvesentlig.
Lov og forskrifter representerer selvsagt et
enhetlig regelverk. Departementet har tatt
hensyn til dette ved å medta i proposisjonen
både lovforslaget og forskriftene. Dette har
medvirket til å gi komiteen oversikt i arbeidet
med lovforslaget. Man har også vurdert om
bestemmelser i forskriftene på grunn av sin
viktighet burde inntas i loven, noe som har
resultert i følgende tillegg til § 48:
«Rettighetshaver skal sørge for at forholdene blir lagt til rette, slik at fagforeningsvirksomhet blant egne ansatte og entreprenørens og underentreprenørens personell
kan foregå i samsvar med norsk praksis.»
Med den kanskje noe uheldige oppsplitting
av fagforeninger som man har hatt i oljevirksomheten, er dette etter min mening et viktig
signal.
Når det gjelder lovens § 1, lovens virkeområde, viser jeg til saksordførerens grundige
gjennomgåelse, og jeg finner det derfor unødvendig å komme nærmere inn på dette punktet.
Det er politikernes ansvar å treffe nødvendige beslutninger for å utvikle det nødvendige
faglige s,tøttea.pparat i forvaltningen og ellers,
slik at det blir bredde i synspunktene, og slik
at petroleumsvirksomheten blir satt inn i et
helhetlig samfunnsperspektiv. Petroleumsforekomstene er en nasjonal ressurs som må
komme hele det norske samfunnet til gode.
§ 3 i lovforslaget, som kan kalles lovens formålsbestemmelse, pålegger nettopp en slik
helhetlig nasjonal ressursanvendelse. Lovforslagets ~ 3, 2. ledd lyder således: .
«Petroleumsforekomstene skal forvaltes
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slik at de kommer hele det norske samfunn
til gode. Forvaltningen skal bidra til utviklingen av norsk næringsliv og ivareta nødvendige hensyn til annen virksomhet, distriktspolitiske interesser og natur- og miljøvern.»
En rekke andre bestemmelser i loven er en
naturlig konsekvens av denne formålsbestemmelsen, bl.a. lovens § 7 om åpning av nye områder, og de meget vidtgående bestemmelsene
i lovens Kap. Il og Ill, som stadfester og fortsetter konsesjonssystemet som arbeidsredskaper for myndighetene til å sikre nasjonal
styring. Kap. Il omhandler undersøkelsestillatelsen og Kap. Ill inneholder regler både for
utvinningstillatelsen og tillatelsen til anlegg
og drift av innretninger for transport og utnyttelse av petroleum. Det er også bestemmel8~r om at rettighetshaverens utbyggingsplaner må godkjennes av myndighetene, og at
produksjonskvantumet kan fastsettes. Utbygging av et felt kan også stanses, og myndighetene kan under nærmere gitte omstendigheter fremtvinge skifte av operatør. Myndighetene har også i medhold av lovforslagets
§ 56 adgang til å fastsette vilkår i samband
med en gitt tillatelse eller godkjennelse.
I lovens § 3, 1. ledd fastslås det:
«Retten til undersjøiske petroleumsforekomster tilligger staten.»
Et annet hovedprinsipp i loven kan noe
grovt og skjematisk uttrykkes slik at all virksomhet på kontinentalsokkelen krever samtykke eller tillatelse fra myndighetene.
I lovens § 7 er det gitt regler for saksbehandling før det treffes avgjørelse om oppstart av ulike former for petroleumsvirksomhet. Paragrafen påbyr utarbeidelse av konsekvensanalyser som skal sikre en avveining
mellom de interessemotsetninger man i utgangspunktet kan ha i forbindelse med en
eventuell petroleumsvirksomhet, f.eks. fiske
og miljøinteresser, noe som komiteen særlig
har pekt på i sin innstilling.
Når det gjelder omfanget av konsekvensanalysene, har komiteen pekt på at man må
skille mellom konsekvensanalyser for ]eting
og de analyser som må anses nødvendige før
eventuell utbygging og drift iverksettes. Komiteen har her vist til sin innstilling i forbindelse med fjorårets letemelding.
Den enkelte tillatelse kan være meget forskjellig både i omfang og betydning. Det må
derfor være riktig at departementet har en
viss frihet, slik lovforslaget gir, til å legge opp
den praktiske utforming av analysene. Et absolutt vilkår er det imidlertid ifølge lovforslaget at lokale myndigheter og sentrale næri n g~0rganisasjoner med særlig interesse i
saken skal høres.

18

308

1985. 11. mars - Lov om petroleumsvirksomhet

I forbindelse med vurderingen av åpning av
Troms Il og Møre I for leteboring har man
allerede tyvstartet med konsekvensanalyser.
Resultatet av dette arbeidet vil bli behandlet i
forbindelse med Regjeringens letemelding for
1985. Allerede i dag kan man likevel trygt si
at det vil være uaktuelt å forsere frem oljevirksomheten · på Troms Il. Dette på grunn av
innkomne uttalelser fra lokale myndigheter,
organisasjoner og fra næringshold. Dette inngir tillit og viser at konsekvensanalyser kan
være et godt middel til å foreta en interesseavveining mellom ulike interesser. Det er
eksempelvis av sentral betydning for fiskerinæringen og dermed hele Kyst-Norge at fiskeressursene vernes. Dette omfatter både fiskeområder, beite- og oppvekstområder og gyteområder for fisk.
Vi har i de senere år hatt en gledelig økning i den norske leveranseandelen av varer
og tjenester på norsk kontinentalsokkel. Sysselsettingen, særlig i den sterkt utsatte verkstedindustrien, er da også avhengig av en høy
norsk andel og et jevnt investeringsnivå, noe
som i dag også er et av styringskriteriene i
norsk oljevirksomhet. Rettighetshaveren skal
sørge for at norske industri-, ingeniør- og
forskningsmiljøer blir engasjert i teknologiutvikling og utbyggingsstudier på et tidligst mulig tidspunkt. Vår oljevirksomhet og -politikk
skal være med å videreutvikle både en betydelig norsk industri, en variert industri og en
konkurransedyktig og lønnsom industri. Det
er uten videre klart at vi må ha lov til å utnytte den preferanse som nærhet til markedet gir.
I lovens § 54, som er hovedbestemmelsen
når det gjelder bruk av norske varer og tjenester, står det:
«Ved virksomhet som omfattes av denne
lov skal konkurransedyktige norske leverandører gis reelle muligheter til å oppnå
leveranser av varer og tjenester.»
Det er viktig å påse at oljeselskapene legger opp en praksis slik at lovens forutsetning
blir mest mulig reell, bl.a. slik at anbudstyper
og -størrelser blir tilpasset norsk industri. Komiteen har bl.a. av denne grunn ved søknad
om utvinningstillatelse foreslått et nytt ledd i
§ 8, som lyder slik:
«Søknaden skal inneholde en plan for det
samarbeide søkeren vil gjennomføre med
norsk leverandørindustri for å gi industrien
reelle muligheter til å oppnå leveranser av
varer og tjenester.»
Komiteen har også foreslått inntatt i formålsbestemmelsen i lovens § 3, 2, ledd at forvaltningen av petroleumsforekomstene skal
bidra til utviklingen av norsk næringsliv.
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Vår offshoreindustri har i dag overkapasitet. Samtidig er Nordsjøen et pionerområde
med en teknologiutvikling som gir vår industri et eksportpotensial som vi vil utnytte best
mulig. Det er derfor i denne sammenheng
viktig å understreke at det er konkurransedyktige norske leverandører som skal prioriteres under ellers like vilkår.
Ifølge lovens § 39 kan rettighetshaver pålegges objektivt erstatningsansvar for forurensningsskade. Regress mot andre som har
handlet på vegne av rettighetshaveren, kan
bare gjøres gjeldende såfremt vedkommende
har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt.
Dette regressansvaret kan ifølge § 41, 2. ledd
lempes.
«for så vidt det finnes rimelig under hensyn
til utvist adferd, økonomisk evne og forholdene for øvrig».
Under henvisning til denne lempningsregelen har det vært vurdert å la regressansvaret
omfatte også simpel uaktsomhet. Dette av generalpreventive grunner for å understreke at
virksomheten skal foregå på en forsvarlig
måte. Jeg tror likevel av praktiske grunner at
lovens system med klare, oversiktlige ansvarslinjer er å foretrekke.
Så et par ord til slutt om dissensen i saken
i lovens § 66, som omhandler straffansvaret.
§ 66, 1. ledd angir at subjektiv overtredelse av
lovens bestemmelser eller vedtak truffet i
medhold av loven kan medføre straffansvar.
Medvirkning er også gjort straffbart. § 66,
2. ledd omhandler det tilfelle at straffbar
overtredelse er begått av noen som handler
på vegne av en juridisk person. Etter § 66,
2. ledd kan det bli aktuelt å idømme den juridiske person objektivt straffansvar i form av
bøter. Det er dissens i komiteen om hvor
langt dette objektive straffansvaret skal gå.
Flertallet er av den oppfatning at objektivt
straffansvar kun kan bli aktuelt dersom det
er utvist subjektiv skyld av noen som har
handlet på vegne av den juridiske person. Det
er derimot ikke nødvendig å føre bevis for
hvem som har utvist den subjektive skyld.
Komiteens mindretall vil også gjøre det
objektive straffansvaret gjeldende overfor såkalte kumulative feil, dvs. når overtredelsen
er en følge av flere feil begått av forskjellige
personer innen vedkommende bedrift, uten at
den feil som hver enkelt har begått, er grov
nok til å medføre straffansvar. En forutsetning for mindretallet er at handlingene samlet sett kunne medført straff dersom de var
begått av samme person.
Man skal selvsagt ikke overdramatisere
denne dissensen, ei heller den praktiske betydning av den. Jeg vil likevel understreke at
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uenigheten gjelder omfanget av et eventuelt
straffansvar. Loven regulerer på en fullt ut
tilfredsstillende måte erstatningsansvaret.
Straffansvar er noe man ikke bør bruke i
utrengsmål, og etter mindretallets forslag vil
man også få et meget kronglet bevistema.
Rettssikkerhetsgrunner taler derfor for flertallets oppfatning, som etter min mening også
vil være mer i pakt med vanlig rettsfølelse.

Kjell Opseth: Odelstinget er i dag invitert til
å vedta ei lov som skal regulere forvaltinga
av ein av våre viktigaste ressursar, om ikkje
den viktigaste. Det er dei som har gått så
langt at <lei har sagt at lov om petroleumsverksemda er den viktigaste lova Odelstinget
har handsama på lange tider.
Først no, 19 år etter at vi starta med leiteboring på sokkelen, ligg det føre eit samla regelverk for oljeverksemda. Arbeidet med den
lova vi i dag handsamar, har også teke tid.
Petroleumslovutvalet vart oppnemnt så tidleg
som i mars 1972.
No er det ikkje slik at verksemda på sokkelen har skjedd fritt og utan styring og kontroll. Den lova vi i dag handsamar, byggjer i
hovudsak på det regelverket som er nytta
fram til i dag, og som i hovudsak har fungert
tilfredsstillande. Dei som i petroleumsverksemda sin barndom her i landet utforma
norsk oljepolitikk og regelverket for styring
av denne, må kunne seiast å ha vare framsynte.
Det er likevel grunn til å understreke at dei
endringar lovutkastet inneheld, på vesentlege
område er ei utviding av staten sin styringsrett over petroleumsverksemda og då sjølvsagt også over ressursane, noko som er heilt
turvande for forvaltinga av ein så viktig nasjonal ressurs. Ein styringsrett som er gjeven
i lovs form, er ikkje berre ein formell rett,
men ein reell styringsrett.
Eg skal ikkje gå inn på alle område der
denne styringsretten kjem til uttrykk i lova,
men vil nemne nokre få. Departementet kan
etter § 21 påleggje det eller dei oljeselskapa
som har retten til ein lisens, å byggje ut feltet,
sjølv om oljeselskapa ikkje ønskjer det. Likeins kan staten etter § 20 påleggje ein operatør å følgje eit anna produksjonsløp enn det
operatøren sjølv ønskjer. Vidare kan staten gå
inn og skifte operatør etter § 9 dersom særlege grunnar tilseier det.
At ei borgarleg regjering, der Høgre er tonegjevande og har dirigenten, fremjar ei lov
der ein i så stor grad vedgår trangen for statleg styring, er i nokon grad overraskande,
men like fullt gledeleg. Dette gjev gode voner
om at ein også i framtida skal makte å einast
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om ein samlande politikk på det viktige området oljeverksemda representerer.
Også komiteen har lagt vinn på å utforme
ei samrøystes innstilling. Så langt det gjeld
styring og regulering av petroleumsressursane, har dette lukkast. Når det har vore råd
å nå fram til semje, kjem det først og fremst
av
1. at Regjeringa i proposisjonen har slått
fast at det er <lei statlege styresmakter som
har <lei beste føresetnadene til å styre oljeverksemda slik at den kjem heile det norske
samfunnet til gode, og at lovutkastet er utarbeidd i samsvar med dette, og
2. at regjeringspartia sine medlemer i komiteen har synt vilje til å korne Arbeidarpartiet i møte på vesentlege område. Dette har
ført til at det er gjort endringar i sjølve lova
og t~ke inn komitemerknader som forsterkar
staten sin styringsrett og understrekar at petroleumsverksemda skal korne heile Noreg og
heile det norske folk til gode. Dette kjem
ikkje minst til uttrykk i det som komiteen ser
på som føremålsparagrafen til lova, § 3 andre
leden, og i komiteen sine merknader til
denne. Etter komiteen si utviding av§ 3 andre
leden lyder denne slik:
«Petroleumsforekomstene skal forvaltes
slik at de kommer hele det norske samfunn
til gode. Forvaltningen skal bidra til utviklingen av norsk næringsliv og ivareta nødvendige hensyn til annen virksomhet, distriktspolitiske interesser og natur- og miljøvern.»
Det kan vere grunn til å understreke at
skal ein nå dei måla som her kjem til uttrykk
for utnyttinga av petroleumsressursane og
verksemda i samband med utvinninga, må det
statleg styring til. Det er dette innstillinga
legg grunnlaget for. Like fullt er lova slik den
ligg føre, i stor grad ei fullmaktslov. Eg vil
derfor understreke at det er full semje i komiteen om at føremålsparagrafen skal leggj ast til grunn når fullmaktsreglane i lova
skal nyttast, og når lova skal tolkast. Ikkje
minst skal føremålsparagrafen vere retningsgj evande for kva omsyn som skal ivaretakast
når det blir gjeve løyve i medhald av lova.
Eg representerer eit fylke som grensar opp
mot mange og store oljefelt, utan at aktiviteten har avspegla seg i fylket. Freistinga til å
nytte distriktspolitikken som døme på kva
den nye føremålsparagrafen må føre til, er
derfor ikkje til å motstå. Oljeselskapa må i
langt større grad enn til no tilpasse seg og
innordne si verksemd under dei distriktspolitiske målsetjingar vi har her i landet, nemleg
å bev~re busetnadstrukturen. Konsentrasjon
av a.ktiviteten, så vel den direkte som den indirekte, kring dei større byane er såleis ikkje
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i samsvar med føremålsparagrafen i lova.

Lova sitt virkeområde har vore særdeles
grundig vurdert i komiteen, ikkje så mykje
den geografiske som den saklege avgrensinga.
Det er særleg tilhøvet til sjøfartslovgjevinga
og tryggleiken i oljeverksemda som har stått
sentralt. Komiteen har i hovudsak støtta seg
til den avgrensinga til sjøfartslovgjevinga som
departementet har fremja i proposisjonen, og
som departementet klårgjer ytterlegare i sitt
brev av 2. mai 1984. Det kan også vere grunn
til å peike på at komiteen klårlegg avgrensinga ytterlegare i innstillinga ved å uttale at
lova gjeld installasjons- og/eller vedlikehaldsarbeid på petroleumsretta utstyr om bord,
sjølv om dette går føre seg under flytting av
fartøy eller innretning.
Det kan trass i dei avklåringar som no ligg
føre, likevel vere grunn til å oppmode statsråden om å følgje med i utviklinga på dette området så vel nasjonalt som internasjonalt. Det
kan skje endringar som fører til at det ikkje
er grunn til å halde oppe dette noko kunstige
skiljet mellom petroleumslovgjevinga og sjøfartslovgjevinga, noko som særleg medfører
uoversiktlege kontrollordningar og mange
kontrollinstans ar.
Trangen for ein meir oversiktleg og einsarta tryggingskontroll på sokkelen har det
nemleg vore peika på ved fleire høve. Det kan
visast til Innst. S. nr. 157 for 1983 - 84 frå
kommunal- og miljøvernkomiteen. Det er derfor svært viktig at ein snarast kjem fram til
ei avklåring om ansvaret for kontrollen med
petroleumsverksemda. Med den vekt Stortinget sine organ legg på kontrollen og dermed
på tryggingskontrollen, kan det nok vere dei
som vil spørje om kvifor det detaljerte regelverket er gjeve i form av føresegner. Men komiteen har slutta seg til departementet si
vurdering på dette området. Komiteen har likevel understreka at det må gjevast klåre retningsliner for tryggingstiltak på område der
tryggingsmessige tilhøve ikkje samsvarer
med reine lønsemdvurderingar. Vidare vil eg
få gje uttrykk for at det må stillast same krav
til funksjon og tryggleik for alt utstyr som
skal nyttast på norsk sokkel, også det som
blir tinga og produsert i utlandet. Kravet til
intern kontroll må vere like stort same kvar
utstyret blir produsert. I den grad det er mogleg, må kvalitetskrava standardiserast. Variasjon i kvalitetskrav frå oljeselskap til oljeselskap fører til vanskelege kontrolltilhøve og til
at norsk industri får vanskar med å tilpasse
seg ulike kvalitetskrav. At det blir stilt same
krav til utstyr som skal stå på sjølve plattforma, som til den delen som skal bere utstyret, er det vanskeleg for ein som står utanfor,
å forstå.
Trykt 19/3 1985
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I merknadene til § 2, som omhandlar tilhøvet til annan norsk rett, har komiteen peika
på at norske rettsprinsipp og norsk lovgjeving
må nyttast på dei ulike kontraktane som blir
nytta i petroleumsverksemda på norsk sokkel.
Det er viktig at norske rettsprinsipp og norsk
. lovgjeving som næringslivet vårt kjenner og
er fortruleg med, blir nytta av alle oljeselskapa, også dei utanlandske. Amerikanske og
andre lands kontraktsreglar som utanlandske
oljeselskap har teke med seg til landet, og
som framleis er i bruk, må fjernast.
Tilhøvet mellom oljeverksemda og norsk
næringsliv har stått sentralt i komiteen sitt
arbeid med lova. Ikkje berre i føremålsparagrafen er dette understreka, men også i
merknadene til § 54 kjem dette til uttrykk.
Ein kunne i denne samanhengen vere freista
til å sitere frå innstillinga alt som står nederst på side 19, andre spalten, og dei tre
første avsnitta på side 20, men eg skal la det
vere. Eg vil berre understreke at det komiteen
her uttaler, like gjerne kunne stått i sjølve
lovteksten. Når komiteen ikkje har endra
teksten i § 54, må det vere klårt at det kjem
av at intensjonane i § 54 er tindrande klåre og
er slik å forstå som det er uttrykt i komiteen
sine merknader.
For å vere trygg på at intensjonane i § 54
blir følgde opp, har komiteen i §§ 8 og 23 teke
inn lovreglar som vil sikre at norsk industri
og næringsliv tidleg kjem i inngrep med oljeselskapa som har rettar på dei ulike felta.
Eg er overtydd om at dersom §§ 8, 23 og 54
blir følgde opp, vil norsk næringsliv sitt høve
til å dra nytte av petroleumsverksemda i vidaste forstand auke vesentleg.
La meg likevel i denne samanhengen få
understreke det komiteen seier om departementet si vurdering av om norske tilbod er
konkurransedyktige. Det er ei heilskapsvurdering departementet etter komiteen sitt syn
skal foreta - det skal leggjast vekt ikkje
berre på pris, men også på kvalitet, leveringstid osv. Det kan heller ikkje setjast ein bestemt prosentsats når pris skal vurderast. Eg
finn også grunn til å understreke at bygging
av flytande innretningar, skip og liknande til
bruk i petroleumsverksemda på norsk sokkel
er underlagt § 54 i lova.
Eg er klår over at slik som komiteen har
formulert seg, og slik lova reelt legg opp til på
dette området, kan norske reiarar likevel
omgå regelen. Eg vil likevel i det lengste tru
at dette ikkje skjer. Skulle det likevel bli vanleg praksis, får Odelstinget ta opp spørsmålet
om ei lovendring. Eg vil også be statsråden
følgje særdeles nøye med i utviklinga på dette
området.
§ 7 i lova gjeld opning av nye område, og er
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(Opseth)

ny. Det vesentlege i denne paragrafen er
spørsmålet om konsekvensanalysar. Det er
opp til departementet å avgjere kva prosedyre
som skal følgjast i kvart einskilt høve. Komiteen er samd i dette og finn det lite tenleg at
ein ved opning av alle nye område skal gå i
gang med omfattande konsekvensanalysar. Ei
inndeling av konsekvensanalysane i fasar ut
frå det ein veit om området, og kva inngrep
som skal føretakast, er etter komiteen sitt syn
ei tenleg og rasjonell ordning.
Komiteen har også funne det rett å ta inn i
sjølve lova at vilkår for fagforeiningsverksemd blir lagde til rette slik at slik verksemd
kan foregå for alt personale om bord i samsvar med norsk praksis. Normalt burde det
vere uturvande å ha slike reglar, så vel i lova
som i forskriftene. Diverre har erfaringar synt
at det ikkje er slik, og når det først er turvande med reglar, bør dei derfor etter det komiteen meiner, stå i sjølve lova.
Det er fleire som er forundra over at ansvaret for skade på tredjemann i § 60 er utforma
på ein annan og svakare måte sett frå synstaden til den som blir påført skade, enn skade
som følgje av forureining, §§ 40 og 41. Komiteen ber derfor om at departementet vurderer
dette spørsmålet nærare, og at det ved ei slik
vurdering blir lagt vekt på det førebyggjande
arbeidet, den økonomiske evna, omsynet til
den som blir påført skade, og dei samla forsikringsomkostningane for prosjektet.
Det kan setj ast fram mange gode grunnar
for ei endring av § 60. Det er ikkje tid til å
korne inn på dei i eit kort innlegg. Eg tillet
meg derfor å syne til det notatet departementet har fått utlevert i samband med drøftinga
av saka i komiteen.
I § 66 om straffeansvar finn ein den einaste
dissensen i innstillinga. Arbeidarpartiet sine
medlemer vil peike på at § 66, andre leden,
ikkje omfattar dei såkalla kumulative feil, slik
det var foreslått av Petroleumslovutvalet, og
slik det er teke inn i lov om produktkontroll,
lov om arbeidarvern og arbeidsmiljø og lov
om personregistre. Kumulative feil ligg føre
når fleire personar innan same firma har
gjort seg skuldige i feil som kvar for seg ikkje
er store nok til å medføre straffeansvar, men
som samla kan vere svært omfattande. Arbeidarpartiet sine medlemer vil derfor i samsvar
med dette fremje forslag om at § 66, andre leden, skal lyde slik den er attgjeven på side 24
i innstillinga, og eg tillet meg å ta opp dette
forslaget.
Så heilt til slutt: Spørsmålet om tilbakevirkande ¼,raft for ei ny lov blir det som regel
diskusjon om, så også når det gjeld petroleumslova. Fleire vil nok korne inn på dette
spørsmålet seinare i debatten. La meg derfor

berre få streke
unntak som er
forskrifter ikkje
lova når ho blir
virkande kraft.

under at komiteen, med dei
gjorde, meiner at lova med
er i strid med § 97 i Grunngjort gjeldande med tilbake-

Presidenten: Hr. Opseth har tatt opp det forslag som han har vist til.
Per A. Utsi: I likhet med Kjell Opseth vil
jeg starte med å si at denne dagen på mange
måter må betraktes som en historisk begivenhet i vår oljepolitiske utvikling. På mange
måter er det et lovtomt område Odelstinget
her går inn i for å fylle opp med nye bestemmelser. Det er fra min side også grunn til å gi
kanskje særlig Høyres representanter honnør
for at de under behandlingen av petroleumsloven har maktet å disiplinere sine ideologiske kjepphester, latt dem få lov til å forbli
på stallen slik at de ikke kunne opptre på den
banen der petroleumsloven ble til. Det er
nemlig en lykkelig tilstand at et praktisk talt
samstemmig politisk miljø i Norge iverksetter
en lov som vil gi de offentlige myndigheter en
svært utvidet adgang til å gripe styrende inn
i denne form for næringsvirksomhet.
Selv om fremdeles bare brøkdeler av den
norske kontinentalsokkel er kartlagt og vi
derfor fremdeles lever med store hull i våre
kunnskaper om hva vi egentlig har av utnyttbare petroleumsreserver, kjenner vi likevel til
så mye at vi allerede i dag kan si at vi har en
oljeepoke i Norge som vil strekke seg over
mange tiår fremover. Ekspertene forteller oss
at våre oljereserver vurdert ut fra dagens utvinningsnivå vil vare for en 30 - 40 års produksjon, og at vi har gassreserver som vil
skape basis for en produksjon for antakeligvis
100-120 år fram i tiden.
Vi skal altså vedta en lov som skal regulere
en virksomhet som vil strekke seg langt inn i
framtida, og som skal danne utgangspunkt og
grunnlag for samfunnsvirksomhet for mange
generasjoner fremover. Derfor er denne loven
en viktig lov for utviklingen av det norske
samfunn, og det er på denne bakgrunn vi må
se komiteens formulering om at oljevirksomheten skal styres slik at den kommer hele
samfunnet til gode. Mer enn på noe annet
næringsområde er dette en viktig formulering, nettopp fordi oljevirksomheten vil
strekke seg over lang tid, og fordi den vil ha
store dimensjoner over seg.
Uansett om vi fra politisk side vil velge å
styre oljevirksomheten eller la den styre seg
sjøl, vil denne virksomheten ha slike dimensjoner at den vil forme det norske samfunn i
generasjoner fremover. Spørsmålet blir om vi
fra politisk side ønsker å skaffe oss styrings-
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redskaper slik at vi via politiske myndigheter
kan formulere en oljevirksomhet som kan påvirke utviklingen av det norske samfunn slik
vi ønsker at det norske samfunn skal utvikle
seg. Spørsmålet er altså om vi vil ta i bruk
redskaper til å styre oljevirksomheten slik at
den kan gi et maksimalt bidrag til å forme
det samfunn vi ønsker kommende generasjoner skal overta etter oss.
Oljevirksomheten har altså stor betydning
for norsk økonomi. Den vil ha stor betydning
for utviklingen av norsk teknologi i vår industri, og dimensjonene vil også være store dersom skader og ulemper som følge av oljevirksomheten skulle oppstå. Altså snakker vi om
dimensjoner av stor størrelse både hva det
positive og det negative angår. Derfor er det
viktig at vi bevarer politisk enighet om at
samfunnet her bør gripe sterkt styrende inn.
Det har fra visse hold vært reist spørsmål
om hvorvidt petroleumsloven skal gjøres gjeldende også for tidligere gitte tillatelser, og det
henvises her til at det i så fall kan oppstå
strid mellom Grunnlovens§ 97 og bestemmelsene i petroleumsloven. Det er norsk skikk at
Høyesterett har anledning til å sette til side
lovbestemmelser dersom man finner at de
kommer i konflikt med bestemmelser i
Grunnloven. Men det er også en like sikker
praksis i Høyesterett for at dersom Stortinget
sjøl har vurdert grunnlovsmessigheten av sine
egne lovvedtak, vil Høyesterett være meget
tilbakeholdende med å tilsidesette en lov som
grunnlovsstridig. I dette tilfellet har altså komiteen nøye vurdert spørsmålet om grunnlovsmessigheten av enkelte bestemmelser i
petroleumsloven, og man er kommet til at
rettspraksis tilsier at loven også må kunne
gjøres gjeldende for de tidligere gitte tillatelser, med de reservasjoner som komiteen sjøl
har tatt inn i enkelte paragrafer. Dette betyr
etter min mening at lovens nye regler om å
stanse virksomhet får anvendelse fra det tidspunkt loven trer i kraft, at lovens krav til sikkerhet skal gjelde fra det tidspunkt loven trer
i kraft, og at lovens nye erstatningsregler får
anvendelse på alle skader som viser seg etter
lovens ikrafttreden. Kort sagt: Det betyr at lovens regler får anvendelse på alle utvinningstillatelser fra det tidspunkt Regjeringen setter
loven i kraft, med de reservasjoner som framgår av loven sjøl.
Det lovfestes også en bestemmelse om konsekvensanalyser, og dette er en viktig bestemmelse, særlig etter hvert som oljevirksomheten utvikler seg inn i de mer typiske
fiskeridistrikter. Men vi har funnet det riktig
at konsekvensanalysene deles opp, slik at
man foran en letefase foretar analyser av
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hvilke konsekvenser letefasen vil ha på øvrige
næringer og på samfunnslivet ellers. Det vil
etter min oppfatning være riktig at man etter
at man eventuelt har åpnet et nytt område for
letevirksomhet, parallelt med denne fortsetter
med en konsekvensanalyse med sikte på de
virkninger en . eventuell utvinningsfase vil ha
på andre næringer og på det berørte samfunn. På den måten vil IDaJ?. kunne oppnå to
viktige ting: Man vurderer hvilke konsekvenser en framtidig virksomhet vil ha, og man
kartlegger ressursgrunnlaget for en eventuell
ny virksomhet.
Det er fra Nord-norsk Oljeråds side reist
spørsmålet om å lovfeste en plikt til å avsette
midler til fordel for Nord-Norge. Vi har i komiteen ikke funnet det riktig å lovfeste en
slik plikt til helt spesielle avsetninger for spesielle geografiske områder. Men det betyr
ikke at komiteen har vært blind for de hensyn som må gjøres gjeldende bl.a. overfor
Nord-Norge og for andre deler av DistriktsNorge. Det vil være helt nødvendig for myndighetene å føre en aktiv distriktspolitikk parallelt med utviklingen av oljevirksomheten.
Vi må gjennom ressursstyringen ut til distriktene sørge for at et distriktsnæringsliv ikke
konkurreres ut, ikke utslettes av en slik dominerende virksomhet som oljevirksomheten
lett kan bli. Det er altså ikke spørsmål om å
si nei til en aktiv distriktsutbygging, men
man har ikke funnet det riktig å gå lovveien
for å få til en aktiv distriktspolitikk, idet den
alltid vil måtte bero på de til enhver tid styrende myndigheters vilje til å føre en slik
distriktspolitikk.
La meg så avslutte med å si at Odelstinget
ved denne anledning gir myndighetene et
sterkt og etter min mening godt styringsredskap. Bare framtida vil vise hvor godt vi i komiteen har lykkes i vårt forsett med hensyn
til å lage et styringsverktøy for myndighetene.
Departementet bør ikke være redd for å
komme tilbake til Stortinget med endringsforslag dersom praksis skulle vise at det er nødvendig med justeringer og friseringer av loven. Det som har vært hensikten med loven,
er i første rekke å skape et regelverk som gir
oss muligheter for å styre utviklingen slik at
vi kan forhindre skader, ulykker og ulemper
under oljevirksomheten. Vi har ønsket å
skape et regelverk som skulle bidra til å utvikle norsk næringsliv og sikre norsk sysselsetting best mulig med utgangspunkt i våre
oljeressurser. Og for det tredje er vår hensikt
med lovens bestemmelser at oljevirksomheten
skal utvikles slik at den kan gi et maksimalt
bidrag til opprettholdelse av vår distriktsbosetting.
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Sverre Helland: Dersom dette lovframlegget
vert vedteke, og det er det all grunn til å
rekna med, vil Noreg få ei eiga lov som styringsreiskap for petroleumsverksemda. Dette
må utan tvil vera ein stor føremon både for
det norske samfunnet og for oljeselskapa. Til
no har oljeverksemda vorte styrt av ei fullmaktslov som i hovudsak har vorte utfylt av
forskrifter. Dei første forskriftene kom i 1965
og vart seinare endra eller avløyste av
1972-resolusjonen. Vilkåra for løyve til oljeverksemd vart generelt noko skjerpa i 1972.
Departementet peikar i proposisjonen på at
me no har 18 års røynsle med leiteverksemd
når det gjeld petroleum, og at det no er 12 år
sidan det første feltet, Ekofisk, vart sett i produksjon. Departementet seier vidare i proposisjonen at sjølv om regelverket som har
vakse fram i denne perioden, i hovudsak har
verka tilfredsstillande, er petroleumsverksemda i dag av så stort omfang for det norske
samfunnet at tida no er inne til å regulera dei
viktigaste sidene av denne verksemda i lovs
form.
Dei reglar som i dag gjeld, er i stor utstrekning komne med i det nye lovframlegget, rrien
departementet seier i proposisjonen at på
somme område er det framlegg om ikkje små
endringar.
Lovframlegget byggjer på det omfattande
a rbeidet som vart gjort av petroleumslovutvalet, som vart utnemnt ved kgl. resolusjon av
24. mars 1972.
Det er ei så å seia samrøystes innstilling
energi- og industrikomiteen legg fram for
Odelstinget i denne viktige saka. Etter mi
meining ligg det ein stor styrke i at dei politiske partia står så samla i ei så stor og viktig
samfunnssak.
I nokre av paragrafane har ein samla komite gjort visse endringar og korne med tillegg til departementet sitt framlegg. Det gjeld
m.a. § 3, som komiteen reknar som lova sin
føremålsparagraf. Denne føresegna er ny i
høve til gjeldande lovgjeving. I departementet
sitt framlegg til§ 3, andre leden, vert dei prinsipielle retningslinene for styresmaktene si
forvaltning av petroleumsressursane slegne
fast. Komiteen grunngjev sitt endringsframlegg med at det i føremålsparagrafen er nødvendig med ei utviding. Komiteen sitt framlegg om utviding går først og fremst på at
forvaltinga av petroleumsressursane skal
medverka til utvikling av norsk næringsliv og
ivareta nødvendige omsyn til distriktspo.litiske
interesser. Departementet sitt framlegg til
lovtekst gjev også rom for dette. Men eg er
samd med komiteen i at det dei peikar på
her, er så sentrale element i norsk oljepolitikk
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at det konkret bør nemnast i lovteksten til føremålsparagrafen.
Eg vil i denne samanheng understreka det
som komiteen seier om at den samfunnsmessige forvaltinga må utøvast slik at petroleumsverksemda medverkar til utvikling av
norsk næringsliv, m.a. når det gjeld teknologisk vekst og sysselsetjing. Vidare strekar komiteen under at utnyttinga av petroleumsførekomstane må skje i samsvar med omsynet
til regionale og distriktspolitiske interesser, til
natur- og miljøvern og anna verksemd, og at
fiskeriinteressene her vil vera sentrale.
Som eg har vore inne på før, kan eg ikkje
sjå at departementet sitt framlegg stengjer
for ei slik utøving som komiteen her har understreka. Men komiteen sitt framlegg er klårare og meir konkret, og så sentrale som
' desse spørsmåla er, meiner eg at det er rett at
dei kjem med i sjølve lovteksten.
Også når det gjeld § 23 i lovframlegget frå
departementet, tek komiteen opp framlegg om
eit tillegg i lovteksten. Denne paragrafen
gjeld godkjenning av plan for utbygging og
drift av petroleumsførekomstar. Komiteen
meiner at den planen som vert lagd fram,
også må innehalda ei utgreiing om kva opplegg ein har for samarbeid med norsk leverandørindustri. Det må gå fram av planane
korleis tilhøva er lagde til rette for at norske
verksemder kan få høve til leveransar av varer og tenester til utbygging, drift og vedlikehald av vedkomande prosjekt.
Eg er samd med komiteen i at dette tillegget kjem inn i lovteksten, og vil streka under
at det er viktig og også nødvendig at norsk
industri og næringsliv på denne måten kan
sikrast slike rammevilkår at dei fullt ut kan
vera med i tevlinga om oppdraga i oljeverksemda.
Eg meiner at det er svært viktig at tilhøva
overfor norsk industri og næringsliv vert
lagde fram klårast mogleg for oljeselskapa alt
i lovteksten. Dei tillegga og presiseringane
som komiteen har korne med til lovteksten, er
eg difor samd i, og eg meiner at dei er både
viktige og nødvendige.
No er eg merksam på at § 54 i lova seier
klårt frå om at tevleføre norske leverandørar
skal gjevast reelle vilkår når det gjeld leveransar av varer og tenester. Eg er likevel
samd med komiteen i at det er viktig med ein
tidleg kontakt mellom oljeselskapa og den
norske leverandørindustrien, og at det difor
må vera rett å få dette med både i føremålsparagrafen og når det gjeld tildeling av utvinningsløyve.
I lovframlegget § 7 er det særlege reglar om
saksførebuinga som skal gå føre tildeling av
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utvinningsløyve. Denne saksførebuinga skal
utførast som tillegg til dei allmenne føresegnene i forvaltingslova.
Departementet er pålagt å føreta ei avveging mellom dei ulike interesser som gjer seg
gjeldande på det aktuelle området. Det er her
tale om ei totalvurdering, og det tyder i praksis at den verknaden petroleumsverksemda
kan få for samfunnslivet, må utgreiast gjennom ei konsekvensanalyse. Departementet
avgjer kva sakshandsaming som skal følgj ast
i det einskilde tilfellet, men lova gjev også
retningsliner om kva instansar som skal ha
rett til å uttala seg før nye område vert opna
for petroleumsverksemd. Komiteen meiner at
det i samband med dette må leggjast vekt på
konsekvensane for fiske og miljø.
Komiteen har i merknadene sine ei nærare
presisering av korleis den meiner at departementet bør leggja opp desse konsekvensanalysane i dei einskilde høva. Eg er samd med
komiteen i at det bør setjast forskjellige krav
til konsekvensanalysane i dei forskjellige fasane i ei utvinning, alt etter som ein får
større kunnskapar om førekomsten. Dette må
etter mi meining likevel ikkje oppfattast slik
at me i Stortinget vil tona ned intensjonane
som ligg bak ønsket om slike konsekvensanalysar.
Som det går fram av innstillinga, har komiteen delt seg i syn berre når det gjeld ein av
paragrafane i lovframlegget. Det gjeld § 66,
straffebestemmelser, og spørsmålet som det
er delte meiningar om i komiteen, er om såkalla kumulative feil skal omfattast av straffeansvaret. Slike feil ligg føre når brotet er ei
følgje av fleire feil som er gjorde av ymse
personar innan verksemda, utan at den feilen
som er gjord av den einskilde, er grov nok til
å medføra straffeansvar. Men samla sett kan
desse feila vera så grove at det er grunnlag
for straff.
Petroleumslovutvalet går i sitt framlegg inn
for at kumulative feil kan straffast, og det
er då den juridiske personen eller personane
som skal straffast. Departementet går ikkje
inn for dette i sitt lovframlegg, og fleirtalet i
komiteen, Høgre, Kristeleg Folkeparti og Senterpartiet sine representantar, er samde med
departementet. Arbeidarpartiet sine representantar er usamde i det, og tek opp framlegget
om lovutkastet til Petroleumslovutvalet. Arbeidarpartiet sine representantar peikar på at
det er eit reelt behov for å la ansvaret for
kumulative feil, falla tilbake på verksemda,
og at i motsatt fall vil straffeansvaret lett
verta pulverisert og den preventive effekten
svekt.
Fleirtalet, Høgre, Kristeleg Folkeparti og
Senterpartiet sine representantar, peikar m.a.
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på at grensa mellom kumulative feil og eit
eller fleire hendelege uhell i praksis kan visa
seg svært vanskeleg å trekkja. Fleirtalet peikar dessutan på at eit straffeansvar for kumulative feil lett kan føra til urimelege tilfelle. Fleirtalet seier også at det skal svært
sterke grunnar til for at lovgjevar bør vika frå
prinsippet om krav til subjektiv skuld for å
ileggja straffeansvar. Eg er samd med fleirtalet i dette.
Til slutt vil eg berre, som også komiteen
har gjort, understreka det positive i at departementet har lagt fram framlegg til lov og forskrifter i same dokument. Sjølv om Stortinget
ikkje handsamar forskriftene, er det utan tvil
ein stor føremon å få sjå lovframlegget og
forskriftene på same tid og i samanheng.
Inger Lise Gjørv: Selv om vi tidligere ikke
har hatt en egen lov om petroleumsvirksomhet, inneholder ikke denne loven mye som er
nytt. Loven er i hovedsak en sammenfatning
av etablert praksis, men denne blir altså nå
for første gang nedfelt i en egen lov. Dermed
markerer denne loven en viktig milepæl i historien om utviklingen av vår petroleumspolitikk.
At loven innebærer lite nytt, er nok mye av
forklaringen på at komiteen - med ett unntak - har klart å samle seg til en enstemmig
innstilling. Men når innstillingen er nær samstemmig, har det nok også en annen forklaring. Det er nemlig en bred forståelse i det
politiske miljø at petroleumsvirksomheten er
så viktig for landet at den bør kunne drives
etter mest mulig klare og langsiktige linjer og
svinge minst mulig fra valg til valg. Dessuten
er det ikke mellom de politiske partier de
mest ulike interesser finnes her. Interessekonflikten ligger mer mellom fellesskapets interesser på den ene siden og de mange som
ønsker å hente mest mulig privat, ofte mer
kortsynt, fortjeneste på den annen.
Et av de punkt der en aner at fellesskapets
interesser kan komme i konflikt med de private oljeselskapene, har tilknytning til § 20.
Der heter det uttrykkelig at fellesskapet gjennom departementet - kan gripe inn i en
operatørs direkte disposisjoner og pålegge
operatøren et annet produksjonstempo om
sterke samfunnshensyn tilsier det. I første
rekke har en her tenkt på ressursdisponeringen. Det vil alltid være i samfunnets - i fellesskapets - interesse å få mest mulig petroleum ut av et felt. Et selskap kan ofte ha mer
kortsiktige lønnsomhetsønsker: Et investert
beløp bør gi raskest mulig inntjening. Det er
ikke vanlig - iallfall ikke så langt - at det i
praksis oppstår en slik interessekonflikt, men
det er også klart at det kan gjøre det. Det er
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nok særlig spesielie geologiske forhold på et
analyser av sosiale og økonomiske virkninger
felt som kan utløse en situasjon der § 20 kan
på land.
komme til anvendelse.
Jeg tror det er viktig at departementet
Og i en slik situasjon gir nå § 20, godt støtplanlegger fremtidig virksomhet med en klar
tet opp av § 3, annet ledd i den form komiteen
forståelse av dette. Jeg vil minne om at da
har foreslått, departementet et kraftig og godt
petroleumsvirksomheten på vår kontinentalredskap.
sokkel begynte for nær 19 år siden, forutså de
En ny regel som loven har brakt inn, er påfleste vesentlige konflikter mellom ulike nælegg om konsekvensanalyser ved åpning av
ringer. Ikke minst ventet en slike problemer
nye områder, altså § 7. Denne bestemmelsen i
vis-å-vis fiskernes interesser. Den erfaring vi
loven er imidlertid forskuttert, både av Stornå har fått, bør ha lært oss at slike konflikter
tinget under behandlingen av letemeldingen
i uventet stor grad kan unngås om en bare
sist vår og, som følge av dette, av departeskynder seg langsomt og arbeider i et lydhørt
mentet under klargjøringen av feltene Møre I
samspill med de næringer og de befolkningsog Troms IL
grupper som har sine interesse å ivareta. Det
Departementet kunne den gang forstås diter en vesentlig oppgave for enhver energihen at en var innstilt på å delegere konsestatsråd og enhver regjering å klare nettopp
dette samspillet.
kvensanalysene til fylkesnivået. Dette har komiteen advart mot, både fordi det er klare
grenser for hvor god kompetanse som kan og
bør bygges opp på fylkesplan, og fordi en
Arnljot Norwich: Jeg har også lyst til å unrekke konsekvenser av eventuell petroleumsderstreke at det lovutkast som Odelstinget i
virksomhet ikke følger fylkesgrensene. Komidag behandler, representerer det første samlede lovverk for petroleumsvirksomheten på
teen har derfor slått fast at arbeidet med
konsekvensanalyser for en stor del må drives
norsk kontinentalsokkel. Det lovgrunnlag som
og styres sentralt, og at dette får en sentral
petroleumsvirksomheten inntil nå har vært
samordning under de ulike fagdepartementers
basert på, har på mange måter vært spredt
utspill.
rundt omkring på forskjellige steder i lov
Departementet har også ønsket å dele opp
eller i forskrifter. Det ligger et omfattende arbeid til grunn for det lovutkast som nå ligger
arbeidet med konsekvensanalysene ved å tilpå bordet.
passe analysenivået til den aktivitet som foreKomiteen har for sin del også nedlagt et
står. I klartekst betyr dette at det ikke skal
betydelig arbeid i å gå gjennom og vurdere de
måtte kreves fullstendige analyser på alle
forslag til lovbestemmelser som Regjeringen
områder før et felt åpnes for leteaktivitet. Komiteen har tidligere sluttet seg til denne tanhar fremmet.
Jeg skal i det videre ikke gå noe særlig inn
kegang. Det er sannsynlig at en rekke felt
på de enkelte paragrafer, men knytte noen
ikke blir utbygd, fordi de ressurser som letekommentarer til enkelte prinsipielle sider ved
aktiviteten avdekker, ikke er tilstrekkelige.
loven. Et viktig prinsipielt syn er nedfelt i § 3,
Det er jo også først når en kjenner de evenom statens rett til undersjøiske petroleumstuelle ressursers omfang og art, en vet hvilforekomster og forvaltningen av disse. Komiken aktivitet en skal utrede konsekvensene
teen har her utvidet departementets forslag,
av. Som eksempel kan nevnes at de sosiale og
og har formulert et forslag til lovbestemmelse
økonomiske konsekvenser på fastlandet vil
som på mange måter skisserer selve formålet
være vesentlig forskjellige om en har et felt
egnet for lasting på stedet, eller om en har et
med petroleumsloven. Her poengteres det:
olje/gass-felt der rørledning til land og even«Petroleumsforekomstene skal forvaltes
tuell foredling der er ønskelig. En kan altså
slik at de kommer hele det norske samfunn
til gode. Forvaltningen skal bidra til utvikmed fordel vente med en vesentlig del av
lingen av norsk næringsliv og ivareta nødkonsekvensanalysene til en vet hvilken aktivendige hensyn til annen virksomhet, distvitet en planlegger.
riktspolitiske interesser og natur- og miljøLikevel må en være klar over at en slik favern.»
seoppdeling av konsekvensanalysene må ha
Gjennom denne bestemmelsen har vi på
sine klare grenser. En ukontrollert utblåsing
flere måter fått de generelle retningslinjer for
kan f.eks. skje så vel i en lete- som i en proforvaltningen av petroleumsforekomstene,
duksjonsfase. Og virkningene for livet i havet
samtidig som disse også vil være retningsgier ikke avhengig av om en eventuell utblåsing
vende for hvilke hensyn som skal ivaretas
skjer ved leting eller ved produksjon. Dette
når det gis tillatelse etter loven. Det er også
betyr at en før letestart må være helt annerledes innstilt på omfattende konsekvensana- ' viktig å være klar over at disse tillegg vil
lyser som gjelder sjøområdets økologi, enn
være veiledende ved bruk av fullmaktsbe-
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stemmelser til utfylling og gjennomføring av
loven og ved fortolkningen av denne.
Jeg har lyst til å peke på at gjennom det
lovverk som vi i dag skal ta stilling til, burde
vi ha fått et vidt register av virkemidler for å
kunne håndtere de aller fleste vesentlige
spørsmål som vedrører vår petroleumsvirksomhet. Saksordfører, hr. Sven Falck, har på
en utmerket måte. redegjort for de hovedpunkter som er tatt opp i lovutkastet. Jeg finner derfor ikke noen grunn til å gå inn på de
enkelte bestemmelsene, men vil begrense
meg til å kommentere en viktig paragraf i
lovutkastet, nemlig § 54, som gjelder bruk av
norske varer og tjenester. § 54 pålegger rettighetshaverne og andre som driver virksomhet
som omfattes av loven, å gi konkurransedyktige norske bedrifter reelle muligheter til å
oppnå leveranser av varer og tjenester til
virksomheten. Dette er en bestemmelse som
er av den aller største viktighet for norsk industris muligheter til å delta aktivt i sokkelaktiviteten. Jeg har derfor lyst til å understreke dette. Denne bestemmelsen må innebære at praksis blir slik at norske bedrifter
gis en reell mulighet til leveranser på sokkelen, og at det er vesentlig at alle oljeselskaper
legger forholdene best mulig til rette for
norsk industris deltakelse i denne virksomheten, ut fra de forutsetninger som er til stede
for norsk industri.
Denne bestemmelsen bør også ses i sammenheng med § 23 om godkjennelse av plan
for utbygging og drift av petroleumsforekomster. Her har komiteen lagt inn en klargjøring
som jeg tror er meget viktig. Den går i korthet ut på at planen skal inneholde en redegjørelse for hvilke samarbeider som er gjennomført med norsk leverandørindustri for å
legge forholdene til rette for norske bedrifters
muligheter for leveranser, samt opplysninger
om planer for det videre samarbeid. Etter min
mening skulle derfor mulighetene for norsk
industri til å være med for fullt i aktiviteten
på sokkelen gjennom dette lovverket være tilstrekkelige. Jeg vil også si det slik at nå er
det på mange måter opp til industrien selv å
følge opp dette i praksis. Myndighetene har
på sin side lagt til rette for norsk industris
deltakelse. Jeg har også lyst til å peke på at
en rekke bestemmelser i høy grad er aktuelle
for de oljepolitiske problemstillinger som vi i
dag står overfor, ikke minst gjelder det for
aktiviteten i nord. Jeg tenker her bl.a. på bestemmelsen i§ 16 som gjelder samordnet leteboring, utvinning og transport. Jeg tror nettopp denne bestemmelsen f.eks. gir en klar indikasjon på den nytteverdi vi kan ha av petroleumsloven med tanke på den videre utbygging av virksomheten på sokkelen. Spesi-
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elt gjelder det fremtidige utbygginger i nord.
Representanten Utsi sa i sitt innlegg noe
slikt som at han var fornøyd med at spesielt
Høyre hadde mestret sine «ideologiske kjepphester» under behandlingen av denne sak.
Hans utsagn kan oppfattes som at Høyre har
vært på vikende front. Det er selvsagt ikke
tilfellet. Jeg vil understreke at vi i Høyre har
både viljen og evnen til å omsette ideologien i
praktisk gjennomførbare og for samfunnet
fruktbringende løsninger. Når det for øvrig
gjelder å forlate foreldede ideologiske kjepphester, vil jeg si meg meget tilfreds med at i
hvert fall Arbeiderpartiets fraksjon i komiteen er i stand til det.

Hanna Kvanmo: Sosialistisk Venstreparti
har ingen representant i industrikomiteen. Vi
har altså ikke hatt anledning til å legge fram
våre synspunkter under behandlingen av lovinnstillingen. Men vi har prøvd å få Arbeiderpartiet til å ta dem med. Det har ikke lykkes.
Men det har da heller ikke lykkes for LO i
noen grad av betydning å få med sine, så vi
får kanskje ikke ta det så tungt.
SV vil ta opp noen endringsforslag til loven
slik den nå foreligger i innstillingen, men før
jeg går over til det, vil jeg knytte noen generelle kommentarer til loven og det konsesjonssystemet den innebærer.
Som sagt så mange ganger før, er det SVs
prinsipale holdning at dagens konsesjonssystem bør oppheves. Det ville imidlertid kreve
en helt ny og annerledes lov enn det lovforslaget som foreligger. Vi har ikke sett noen
hensikt i å legge fram et fullstendig lovutkast
i den nåværende politiske situasjonen, men
jeg vil gjerne si noen ord om hva en slik lov
burde baseres på.
Vi ønsker ikke at noen andre enn staten
skal eie norsk olje og gass. Statsselskaper så
vel som private oljeselskaper bør benyttes
som utførende entreprenører og operatører
for de ulike oppgavene. Arbeidet som skal utføres på en blokk på sokkelen, bør deles inn i
flere faser. Først en lete- og avgrensningsfase,
der selskapene borer etter olje og gass på statens bekostning. Om funn gjøres, følger to nye
faser: en utbyggingsfase og en driftsfase.
Liksom i letefasen, velges selskaper ut etter
anbud for å utføre de oppdrag som skal utføres: lede utbygging, stå for drift og eventuell
transport av olje og gass. Som nevnt i debatten om Statoil, er det fullt mulig å bygge inn
incentiver i tillegg til selve anbudssituasjonen,
som premiering for funn, for lønnsomme utbyggingsløsninger, for god avkastning av driften av felt osv. - altså en premiering tilpasset jobbene som utføres.
Paradokset er at nær sagt alle de praktiske
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jobber på sokkelen i dag utføres på anbud av
selskaper hyret av operatørene. Nøkkelekspertisen som operatørselskapene sitter med,
består i geologi- og reservoarekspertise og organisatorisk ekspertise.
I utbyggingsfasen opptrer operatøren nærmest som byggekomite. Alle selskapene som
operatøren leier, betales for de jobbene som
utføres. Operatøren derimot får en inntekt
som står i forhold til jobbene som utføres. I
tillegg til å få dekket kostnadene for jobbene
som operatøren selv utfører, får operatøren
også, som alle de andre deleierne i funnet, andeler av selve verdien av oljen. Det er sågar
slik at den helt vesentlige delen av inntekten
utgjøres av sistnevnte type inntekt. Det finnes
ikke noen begrunnelse for at selskapene skal
få øse rikdommene ut av den naturressursen
som ifølge formålsparagrafen, som komiteen
er så stolt av, skulle komme hele det norske
samfunnet til gode. Slik det er i dag, er det
bare deler av oljeressursene som kommer
samfunnet til gode. Vi må engang komme dithen at det er selve verdien av naturressursen
som skal komme det norske samfunnet til
gode, ikke bare restene etter at oljeselskapene har fått eierinntekter.
Den loven vi ville ha, måtte beskrive både
de rettene og de pliktene som påhviler departementet, så vel som de rettene og pliktene
som påhviler selskapene. Dette er vårt prinsipale syn.
Jeg skal så gå over til å omtale de paragraf ene i det foreliggende forslaget som vi mener
bør endres. Forslaget er innlevert og omdelt
på representantenes bord, og jeg tar det hermed opp.
I § 1 har vi foreslått en endring som er i
tråd med ønskene fra LO, nemlig at fartøyer
som har petroleumsrelaterte funksjoner, må
omfattes av loven. Dette kan redusere de meget kompliserte avgrensningsproblemene som
en står overfor på fartøyer med kombinerte
funksjoner, altså både sjøfartsmessige funksjoner og oljeboringsfunksjoner.
LO har også bedt om at annet punktum i
§ 2 må strykes, fordi det vil skape mildt sagt
uklare forhold om det gjøres unntak for innretninger på sokkelen under fremmed flagg.
Dette forslaget er ikke med i ~.,årt framlagte
forslag, og jeg skal derfor tillate meg også å
legge dette forslaget på presidentens bord.
Vi har også foreslått endringer i § 7, dvs. vi
foreslår et tillegg til paragrafen. Vi mener at
det må inn i loven at konsekvensanalyser må
utføres. Vi har også nevnt hvilke forhold slike
analyser bør dekke. Vi er selvfølgelig glad for
at komiteen fastslår at§ 7 gir pålegg om konsekvensanalyser, og at komiteen nevner «fiske
og miljø» som viktige områder. I tidens løp
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har lovforarbeidet tendens til å miste betydning når det gjelder tolkningen av loven. Derfor bør kravet om konsekvensanalyser inn · i
loven. Det bør også spesifiseres hvilke forhold
som skal analyseres.
Komiteen hevder at det er liten hensikt i å
fastlegge et generelt mønster for analyser. Vi
er enig i at analysene må være ulike ettersom
det dreier seg om leting eller utvinning. For
fisket på Troms-Il vil f.eks. følgene være
svært ulike i de forskjellige fasene. Det SV
har lagt inn, er hvilke forhold som skal analyseres både i miljø og samfunn. Dette er forhold som gjelder både ved leting og utvinning.
Enda viktigere er det at undersøkelser av
f.eks. naturforhold må pågå over lengre tid,
kanskje både 10 og 20 år, for å gi pålitelige
resultater. Dette betyr at slike undersøkelser
som blir nødvendige ved utvinning, må starte
så tidlig som mulig. I mange tilfeller bør de
starte mange år før åpning av nye områder
for leting. Årsaken til at pålitelige undersøkelser kan bli så tidkrevende er at det er avgjørende viktig at mulige svingninger i naturforhold fanges opp. Det gjøres ikke ved undersøkelser som bare går over et par år.
I første ledd i § 20 legges det opp til en bedriftsøkonomisk diktert utvinning av det enkelte felt. I annet ledd sies det at slik utvinning kan fravikes dersom sterke samfunnshensyn krever det. Og i § 23 sies det at utvinningsplan skal godkjennes.
SV ønsker en klarere veiledning til selskapene enn det som kommer til uttrykk i første
og annet ledd i § 20, som i virkeligheten motsier hverandre. SV ønsker at Oljedirektoratets
rolle i å planlegge utnyttelsen av feltene skal
styrkes utover det nivå det har i dag. Det skal
tjene til at oljeselskapene får klare retningslinjer for hvordan feltene skal utnyttes i tråd
med samfunnsmessige hensyn. De endringer
vi foreslår i første og annet ledd, og senere i
paragrafen, tjener dette formålet.
Det første avsnittet i vårt forslag til § 20 er
et pålegg til myndighetene om å spille en mer
aktiv rolle ved planleggingen og utnyttelsen
av det enkelte felt. Det skal utarbeides planer
på et så tidlig tidspunkt at både samfunnshensyn og ressurshensyn i vid forstand kommer inn. Disse planene må ha så stor faglig
tyngde at de minst ligger på linje med dem
som rettighetshaverne kan stille opp med. På
basis av egne planer og målsettinger tenker
vi oss at Oljedirektoratet skal kunne gå i dialog med rettighetshaverne for å få vite hva
som er deres ideer om feltutnyttelsen, og tilkjennegi sine egne. Direktoratets ideer kan så
i neste omgang spille inn i rettighetshavernes
videre tenkning omkring feltutnyttelsen. Det
er en klar premiss at rettighetshaverne må
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akseptere de samfunnsmessige hensyn myndighetene legger inn av ressursmessig eller
økonomisk karakter i retningslinjer og planer.
Når det gjelder § 66, vil vi stemme for Arbeiderpartiets forslag til nytt annet ledd. Jeg
synes det er noe merkelig at departementet
og dermed komiteflertallet har gått bort fra
Petroleumslovutvalgets utkast til bestemmelse
om straffansvar for juridiske personer. Det
er urimelig at rettighetshaverne på sokkelen
skal ha mindre straffansvar enn norske ordførere har på sine kommuners vegne. Dersom
ikke slikt straffansvar pålegges, kan - iallfall
i teorien - oljeselskapene slurve hele veien,
fra planlegging til drift, med store konsekvenser for livet i havet og livet til dem som arbeider i oljevirksomheten, uten å bli straffansvarlige. Det er jo bare hvis hver enkelt
handling i seg selv medfører straffansvar, at
flertallet vil pålegge det.
Jeg er enig med komiteen i at forskriftene
er Regjeringens ansvar. Men jeg tillater meg
likevel å si at i forskriftenes § 37 burde det
tas inn et avsnitt som lyder slik: Som vilkår
for å benytte utenlandske arbeidstakere settes at de skal ha arbeids- og lønnsvilkår som
ikke i alvorlig grad avviker fra normale betingelser for norske arbeidstakere.
Jeg sender dette ønske til statsråden til velvillig overveielse.
Det har blitt etablert praksis at rettighetshavere skal representeres gjennom et norskregistrert aksjeselskap. Hvorfor har en ikke
tatt inn i loven at slik skal det være? Og hva
er egentlig komiteens oppfatning - skal slik
praksis følges i kommende år?
Til slutt vil jeg si at det er bra at det nå
kommer en lov som regulerer virksomheten
på sokkelen på en noe bedre måte enn den
hittil gjeldende fullmaktslov. Det er imidlertid
ikke den loven vi hadde ønsket oss. Vi må
bare fortsette å påpeke skjevhetene som vi
mener må rettes opp. En vakker dag vil vi
nok bli hørt i det spørsmålet også.
Presidenten: Hanna Kvanmo har tatt opp de
forslag som hun viste til.
Hans Hammond Rossbach: Den loven som vi
nå behandler, vil erstatte mange av de forskrifter som til nå har regulert petroleumsvirksomheten. Den representerer i så måte
lite nytt, men kommer på viktige felter med
en del både viktige og nødvendige presiseringer. Det foreliggende utkast til lov er like fullt
av stor betydning, fordi det er første gang det
• har vært mulig å skape et samlende lovverk
for hele petroleumsvirksomheten på norsk
sokkel.
Loven gir imidlertid departementet vide
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fullmakter. Det er - det må en klart se i øynene - i første rekke en rammelov. Og selv
om departementet også har lagt ved forskriftene, er det klart at det er de daglige beslutninger fattet i departementet som blir avgjørende for praktiseringen av denne loven, og
dermed også for hvordan petroleumsvirksomheten skal styres. Jeg har også lyst til å si til
departementet at jeg ser det som positivt at
det har vedlagt forskriftene. Like klart er det
at i disse spørsmålene må Stortinget delegere
en stor del av avgjørelsesmyndigheten til forvaltningen.
Fullmaktene har spesielt sin bakgrunn i § 3,
d~r målsettingene for petroleumsvirksomheten trekkes opp, og virksomheten innpasses i
vår øvrige økonomi.
Det vil her føre for langt å kommentere alle
paragrafer og detaljer i loven. Komiteen har
da også gjort et grundig arbeid, og jeg kan
slutte meg til det som er sagt fra korniteens
side. La meg likevel knytte noen kommentarer til enkelte punkter:
Når det gjelder åpningen av nye områder,
er det viktig at det foretas grundige konsekvensanalyser før virksomheten igangsettes.
Selvfølgelig er det ikke rasjonelt, slik komiteen også har påpekt, at alle tenkelig typer
konsekvensanalyser igangsettes før noe annet. Men det er viktig å presisere at en iallfall
må ha grundig kjennskap til effekten for fiskeriene før en setter i gang virksomhet som
kan skade disse. Likeså må effekten på andre
deler av naturmiljøet kartlegges. Dette mener
jeg bør være klare krav i denne sammenheng.
I kommentarene til § 8 understreker komiteen at søknaden om utvinningstillatelse må
inneholde en plan for det samarbeid søkerne
vil gjennomføre med norsk leverandørindustri. Komiteen har også innarbeidet dette i loven. Dette gir vi vår tilslutning til. Det er et
viktig prinsipp. Likevel må det presiseres at
det ikke må gå på bekostning av en innenlandsk konkurranse mellom leverandørene. I
så fall kan det lett skapes inneffektivitet og
lite rasjonell tilpasning. Paragrafen må ha
som siktemål å sikre norske interesser, men
også å stille ulike norske interesser likt i konkurransen om oppdragene. Den samme kommentar kan knyttes til §§ 23 og 54.
La meg også si noe om offshorevirksomhetens internasjonale konkurranseevne. En bør
ikke her bruke disse paragrafene på en slik
måte at det fører til at norsk offshoreindustri
ikke blir konkurransedyktig på det internasjonale marked. Vi vet at skal vi ha noenlunde stabilitet over denne virksomheten, er
det ikke bare nødvendig med Nordsjøen og
norsk område som virkeområder. Vi må nødvendigvis ha et større perspektiv over dette.
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Det innebærer at norsk offshoreindustri må
være konkurransedyktig ikke bare i Nordsjøen, men også andre steder. En særlig sterk
preferering av norsk offshoreindustri kan føre
til at effektiviteten blir mindre, og at en dermed kommer i den situasjon at konkurranseevnen på det internasjonale marked svekkes. Dette er momenter som jeg anser som
viktige, og som en bør ha for øye også i sammenheng med de paragrafer jeg her har
nevnt.
I forbindelse med § 67, om ikrafttredelse,
reises det spørsmål om lovens tilbakevirkende
kraft kan komme i strid med Grunnloven. På
dette punktet finner vi grunn til å slutte oss
til komiteens enstemmige merknader. Loven
skal ikke gis anvendelse i tilknytning til tillatelser etter 1965- og 1972-resolusjonene når
loven er i strid med de regler som her gjelder.
Men med unntak av dette skulle ingenting
være til hinder for at loven kan gjelde også
for tillatelser gitt før de nye bestemmelsene
trer i kraft, fordi disse er regulert etter forskrifter som samsvarer med loven.
Det er i innstillingen en dissens. Det gjelder
straffansvar ved såkalte kumulative feil.
Flertallet i komiteen, regjeringspartiene, mener at selskaper ikke kan stilles til ansvar for
såkalte kumulative feil. Det må påvises subjektivt ansvar før straff kan idømmes.
Flertallet har følgende merknad på side 22,
første spalte, i innstillingen:
«Flertallet viser til at forurensningsloven
inneholder tilsvarende bestemmelse om
objektivt straffeansvar for juridisk person,
og slutter seg med disse merknader til departementets forslag.»
Jeg ser det slik at dette ikke kan sies å gi
en tilfredsstillende løsning på det problem en
her står overfor. Etter vårt syn er det imidlertid i enkelte sammenhenger også viktig for
den preventive virkning at det innføres straffansvar for såkalte kumulative feil. Det vil
altså si en rekke mindre, sammenhengende
feil som kan lede til uhell eller ulykke. Ved at
selskapet har et slikt ansvar, kan påpasseligheten og ansvarsfølelsen i selskapet økes.
Et slikt straffansvar som mindretallet foreslår, er nedfelt i norsk lov tidligere. Vi har det
i lov om produktkontroll, lov om personvern
og i arbeidsmiljøloven. Så sent som i 1978
vedtok Stortinget enstemmig lov om personregistre, hvor det klart framgår av § 39 at det
innføres et objektivt ansvar - et ansvar for
kumulative feil. Jeg synes det hadde vært riktig om en her hadde gjort det samme. Jeg ser
i hvert fall ikke i norsk lov noe til hinder for
å kunne gjennomføre dette. Jeg kan ikke
skjønne at man nødvendigvis skal gjøre et
unntak i forbindelse med denne loven. Konse-
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kvensene av kumulative feil vil her kunne
være meget store. Det er så viktig å opprettholde en særlig stor grad av aktsomhet i oljeog petroleumsvirksomheten at det etter mitt
syn er naturlig å innføre en slik ordning. Den
endring som Arbeiderpartiet har foreslått til
§ 66, annet ledd, er i overensstemmelse med
dette. Vi vil stemme for endringsforslaget. Vi
synes det inneholder noe som bør være en rimelig del av denne loven.
Som jeg sa, vil konsekvensene her kunne
være særdeles store. En innføring av en slik
lovbestemmelse vil etter vår oppfatning
skjerpe aktsomheten, som nettopp på dette
området er så viktig og nødvendig.
Carl Fr. Lowzow: Vår petroleumsvirksomhet
har en meget kort historie. Da vi i 1963 fikk
den første lov om undersjøiske naturforekomster, en ren fullmaktslov med seks velsignet
korte paragrafer, ble ikke ordet petroleum
brukt i det hele tatt. Først for 10 år siden fikk
vi en lov som uttrykkelig er knyttet til petroleumsvirksomhet, nemlig loven om skattlegging av petroleumsforekomstene.
Fra å være et u-land er vi dag et av de
fremste i verden innen deler av offshoreteknologien. Vi har brukt meget tid på denne loven. Det gjelder ikke bare komiteen. Det gjelder også utvalget og departementet. Og jeg
tror det har vært nyttig.
Hittil har styringen foregått etter forskrifter. La meg legge til at de forskrifter som har
vært gitt og fulgt opp av skiftende regjeringer, har fungert godt, og ikke bare overfor de
utenlandske oljeselskapene. De har også
skapt grunnlaget for at vi i dag har flere
norske oljeselskaper og mange bedrifter som
kan hevde seg i et meget tøft internasjonalt
marked. Grunnlaget har selvsagt også ligget i
det politiske livs konsensus av at retten til
petroleumforekomstene er statens, og at de
skal utnyttes til beste for hele samfunnet.
Derfor er også forslaget til denne lov enstemmig, bortsett fra når det gjelder et lite punkt
i § 66 om skyld og straff.
Saksordføreren har gjennomgått forslaget
på en omfattende og god måte. Jeg skal derfor bare berøre noen punkter som alle egentlig har utgangspunkt i den justering og presisering komiteen enstemmig har gjort når det
gjelder § 3. Paragrafen, som vel kan kalles for
lovens formålsparagraf, stiller sterke krav til
dem som skal forvalte loven, til forskriftene
og hvordan disse skal tolkes.
Dette gjelder bl.a. også miljø- og naturvern
og fiskeriinteressene. Når komiteen nevner
fiskeriinteressene på en slik måte som det er
gjort i merknaden, har dette sammenheng
med at vi under høringene har fått en følelse
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av at det er oppstått unødvendige motsetninger bl.a. på grunn av manglende informasjon,
manglende kontakt og korte frister. Lovforslagets § 7 åpner for en stor grad av skjønn når
konsekvensanalyser ved åpning av nye områder skal utføres. Jeg forutsetter at departementet, som vil ta den endelige avgjørelsen,
ikke unødig forserer fram vedtak. Vi er ikke
lenger under et tidspress når det gjelder disse
forholdene.
Under behandlingen i komiteen er det i §§ 8,
23 og 54 kommet inn meget viktige bestemmelser for samarbeidet mellom konsesjonshavere og norsk leverandørindustri for å skape
reelle leveransemuligheter for norske bedrifter
på alle plan. Fra å være et u-land ved starten
har norske bedrifter gjennom forskriftene av
1972 fått muligheter til å utvikle seg som leverandører. Det har vært begrenset hva departementet har kunnet gjøre, dersom ikke
norske bedrifter ble brakt inn på et tidlig stadium. Det har imidlertid vært en positiv utvikling, og norske bedrifter har fått større og
større andeler.
Det nåværende forslag har sammenheng
med de positive erfaringer man vant ved de
langvarige og omfattende kontakter mellom
Statoil og Mekaniske Verksteders landsforening angående utbyggingen av Gullfaks, og
mellom Norsk Hydro og MVL angående utbyggingen av Oseberg. Oljeselskapene, først
og fremst de utenlandske, har nå fått klare
signaler om hva som ventes av dem.
Det som er sagt, vil ikke endre norske internasjonale forpliktelser eller avtaler, fordi
det må være helt klart at vi hele tiden snakker om konkurransedyktige norske bedrifter.
De er forutsetningsvis blitt konkurransedyktige fordi de har deltatt i en tidlig del av utbyggingsplanene og har kunnet tilpasse og
utvikle sin teknologi til oppgavene. De vil ikke
bare være rene fabrikasjonsbedrifter, som
vårt høye omkostningsnivå vanskelig kan
klare å konkurrere innenfor.
I loven er det nærmest innlagt et selvkontrollerende system gjennom lovens § 23, idet
oljeselskapene skal avgi rapport om fremdriften av samarbeid om leveranser, ikke bare i
konstruksjonsfasen, men også i drifts- og
vedlikeholdsfasen.
Jeg sa at leveransene skal være basert på
konkurransedyktighet. Et annet problem er at
mange anbud fra utenlandske firmaer kan
være direkte eller indirekte subsidiert. Ofte
kan det være meget vanskelig å fastslå og bevise at så er tilfelle. Det er derfor viktig at
norsk industri har tilnærmet de samme rammebetingelser som utenlandske konkurrenter.
Åpenbare dumping- eller lavpristilbud bør en
kunne se bort fra.
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På den annen side må vi ikke stille oss slik
at norsk oljeutstyrsindustri og shipping stenges ute fra de internasjonale markeder på
grunn av at andre land oppfatter Norge som
proteksjonistisk. Vi må gjennom vår FoUvirksomhet og bruk av høy teknologi bli i
stand til å selge våre produkter i andre land
hvis vi skal få en vekst og en jevn sysselsetting i offshoreindustrien. - Jeg forstår at SV
er uenig i dette.
La meg til slutt bare si noen ord om
mindretallsforslaget til§ 66, straffebestemmelsene. Rent bortsett fra at det ikke finnes noen
lov av 19. juni 1978 nr. 48 om personregistre
men av 9. juni samme år, inneholder ingen av
denne lovens paragrafer noen bestemmelser
om kumulative feil og objektivt straffansvar
for juridisk person for slike. Mindretallet viser feilaktig til petroleumslovutvalgets utkast
som sin begrunnelse.
For det første behandler ikke utvalget
straffansvar for kumulative eller anonyme
feil, men problemet med å finne fram til ansvarlige personer på subjektivt grunnlag.
Dessuten er ikke mindretallets, Arbeiderpartiets, forslag i overensstemmelse med Petroleumsutvalgets innstilling, idet det i forslagets
første linje er brukt ordet «overtredelse>,,
mens utvalget bruker ordet «overtredelsen».
Det er behov for å få oppklart om det er en
realitet i forskjellen mellom Petroleumsutvalget og Arbeiderpartiets forslag i bruken av
ordet overtredelse.
Jeg vil under enhver omstendighet advare
mot mindretallets forslag om straff uten subjektiv skyld. Så vidt jeg vet, er heller ingen
dømt på slikt grunnlag etter noen av de andre
nevnte lover.
Oddvar J. Majala: Det er med tilfredshet
jeg konstaterer at Odelstinget i dag er invitert
til å vedta en lov om petroleumsvirksomhet
hvor hensynet til utvikling av norsk næringsliv og utbygging av distriktene er tillagt
grunnleggende betydning.
Petroleumsforekomstene er hele folkets eiendom. Samtidig er forekomstene av så stor
samfunnsøkonomisk betydning at disponeringen av dem vil virke bestemmende på utviklingen av hele det norske samfunn.
Det er en erklært politisk målsetting at hovedtrekkene i bosettingsmønsteret skal opprettholdes. Skal det være mulig, må også utvinningen og anvendelsen av petroleumsressursene skje med dette mål for øye. Jeg er
derfor enig med Nord-Norsk Oljeråd i at distriktspolitiske hensyn må tillegges særlig
vekt ved de avveininger som skal gjøres når
det gjelder forvaltningen av disse ressursene.
For Nord-Norge vil utbyggingen av petro-
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leumsvirksomheten kunne være et viktig bidrag for å skape ny giv i landsdelens næringsliv, nytt grunnlag for sysselsetting og således trygging av bosettinga. Gjennom aktiv
styring, bl.a. gjennom petroleumsloven, vil petroleumsvirksomheten på denne måten kunne
bidra til å bringe inntekts- og velferdsnivået i
landsdelen opp på landsgjennomsnittet.
En styrking av kompetansenivået og konkurranseevnen i det bestående næringsliv er
særlig vesentlig i denne forbindelse. Jeg viser
her til målsettingen i lovutkastet om at petroleumsvirksomheten skal medvirke til en styrking av norsk industri og næringsliv. Fra en
distriktspolitisk synsvinkel er det viktig at utviklingen også kommer distriktenes næringsliv til gode.
Ved utbygging av petroleumsvirksomheten
utenfor kysten av Nord-Norge bør man i
denne sammenheng vurdere en preferanseordning for nordnorsk næringsliv ved anvendelse av lovens § 54 om bruk av norske varer
og tjenester. Forholdene må således legges
best mulig til rette for at landsdelens eget
næringsliv kan gis oppdrag og utviklingsmuligheter ut fra de forutsetninger som er til
stede.
Selv om en utbygging av petroleumsvirksomheten vil kunne være en drivkraft for utvikling av næringsliv og sysselsetting i NordNorge, vil fiskerinæringen fortsatt være selve
hovedfundamentet for bosetting og sysselsetting i landsdelen.
Jeg er derfor glad for at komiteen så sterkt
har understreket fiskeriinteressenes sentrale
betydning ved de avveininger som skal gjøres
mellom petroleumsvirksomheten og andre interesseområder, som også representanten
Gjørv var inne på her i debatten. Jeg vil understreke viktigheten av at petroleumsvirksomheten kommer som et supplement til og
ikke til fortrengsel for fiskerinæringen. Dette
er da også i samsvar med komiteens vektlegging av hensynet til fisk og miljø når det gjelder de konsekvensanalyser som skal gjennomføres.
Jeg finner igjen grunn til å minne om at de
distriktspolitiske, næringsmessige og miljømessige konsekvenser må tillegges avgjørende vekt ved utbyggingen av petroleumsvirksomheten. Disse konsekvenser bør derfor
være klarlagt før letevirksomheten tar til. Komiteen har imidlertid foreslått at konsekvensanalysene delvis kan foretas i ulike faser, på
bakgrunn av den kunnskap man til enhver
tid har om størrelsen på petroleumsforekomstene. Dette kan av mange grunner synes rimelig, både ut fra hensynet til tid og analyseressurser. En må imidlertid ha klart for seg at
det kan bli hardt å si nei til start av oljevirk-
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somhet på et felt med lovende olje- og gassfunn, men med den nye loven i hånd vil enhver statsråd ha det redskap som skal til. Jeg
har merket meg at vi i disse dager har en
nokså fast hånd i så måte når det gjelder
Troms IL Det er jeg glad for. Det må være
definitivt klart at dersom analyser som foretas sent i prosessen, avdekker forhold som
klart taler mot en utbygging av et felt, må
disse analysene tillegges avgjørende vekt og
ikke tilsidesettes i forhold til økonomiske fordeler en utbygging vil kunne medføre. I så
fall vil en faseinndelt analyse være lite betydningsfull.
Spørsmålet om åpning av nye områder etter petroleumslovens § 7 og godkjenning av
planer for utbygging og drift etter § 23 bør for
øvrig fremlegges for de berørte fylkeskommuner til uttalelse. Dette krever i sin tur at lokale og regionale parter gis høve til å utvikle
en viss kompetanse innen området, selv om
den spesialiserte og fullstendige kompetanse
på området forutsettes oppbygd sentralt.
Statsråd Kåre Kristiansen: La meg først få gi
saksordfører og komite min uforbeholdne
kompliment for den innstillingen som foreligger, og som i fremtiden vil danne den juridiske ramme om et av de aller viktigste felter
av vårt næringsliv, med avgjørende betydning
for hele vår samfunnsøkonomi. Den utvikling
som har funnet sted på dette området, fra den
første åpne og svært lite presise fullmaktslov
til den mer detaljerte lov som vi vedtar her i
dag, kunne det være interessant å ga mer inn
på i detalj. Tiden tillater ikke det, men la meg
bare presisere at de 22 år som denne utvikling har vart - sånn omtrent - egentlig er
en meget kort tid i denne sammenheng.
Den omstendighet at en rekke av de bestemmelser som nå går inn i loven, tidligere
og over tid har blitt tatt inn i regelverket, synes jeg er et bevis på at vi har vært i stand
til gradvis å tilpasse oss vår nye situasjon
som petroleumsproduserende nasjon på en
fornuftig måte. Det store spørsmål er så om vi
med denne lov som behandles i Odelstinget i
dag, har maktet å skape et instrument som
ikke bare bygger på og viderefører erfaring
fra tiden som ligger bak oss, men som også er
så fremtidsrettet at det kan møte de utfordringer som ny teknologi, en ny global energisituasjon, samt nye økonomiske og markedsmessige rammevilkår vil føre med seg.
Bare fremtiden kan gi et sikkert svar på
dette, men opplegget har i hvert fall tatt sikte
på det.
Den relativt lange behandlingstid har hatt
den fordel at man har fått innarbeidet viktige
og nødvendige endringer. Så vel komiteen

32

322

1985.

11. mars - Lov om petroleumsvirksomhet

som departementet har som kjent medvirket
til dette.
Det krav som kanskje de fleste vil anse
som det viktigste til en slik ny lov, og det har
også gått igjen i debatten i dag, er om den i
tilstrekkelig grad har lagt vekt på realiseringen av de overordnede hovedmålsettinger
som det stort sett er tverrpolitisk enighet om,
og som bl.a. utkrystalliserer seg i lovens § 3.
Jeg sikter til kravet om at petroleumsforekomstene skal forvaltes slik at de kommer
hele det norske samfunn til gode. Dette innebærer at samfunnet skal ha full og sikker
styring og kontroll med aktivitetene, at utvikling og produksjon skal ha et omfang og en
fremdrift som ikke setter allsidigheten og nyanserikdommen i norsk næringsliv i fare,
samt at virksomheten skal drives rentabelt og
etter sunne samfunnsøkonomiske prinsipper.
Petroleumsvirksomhetens tilpasning til vår
distriktspolitikk og til miljøvernet er sentral i
denne sammenheng.
Det er videre en hovedoppgave å legge
virksomheten slik til rette at den gir mulighet
for utvikling av norsk teknologi som kommer
norske selskaper til gode. På den annen side
bør den også utformes slik at den også i
fremtiden er attraktiv for solide internasjonale selskaper hvis teknologiske innsikt vi
fremdeles har bruk for. Vi bør nok i vår praktisering av lov og forskrifter være klar over at
det også er en grense for hvor langt vi kan gå
og nå bør gå i å stramme til vilkår av økonomisk og juridisk karakter. Det er mitt håp at
vi så langt det har vært mulig, har skapt en
juridisk basis for vår petroleumsproduksjon
som forener og tilgodeser disse forskjellige og
til dels motstridende hensyn.
Det er vel kanskje ikke for mye sagt at det
norske system og regelverk på dette området
allerede har vunnet en viss internasjonal
anerkjennelse i mange sammenhenger. En
rekke land har helt eller delvis kopiert vårt
regelverk og vår lovgivning. Det er samtidig
like klart at vår modell - om jeg får kalle
den det - betraktes som ganske restriktiv
sett i internasjonal sammenheng, som det
også har vært pekt på i debatten i dag. Noe
rett er det selvsagt i dette. Dette tilsier at vi
søker å finne det riktige balansepunkt i forvaltning og praktisering av de nye lovbestemmelser og det tilhørende regelverk. Det bør
ikke stikkes under stol at enkelte av lovbestemmelsene som gir det offentlige mulighet
til en ganske vidtgående inngripen i de rettigheter selskapene gis, har vakt motreaksjoner
hos mange rettighetshavere ..Jeg sikter her til
bl.a. de nye bestemmelser i lovforslagets §§ 21
og 22, om adgang til å påby forberedelser og
gjennomføring av utvinning samt bestemme
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at leteboring og utbygging skal utsettes. Jeg
kan forsikre om at ledelsen i Olje- og energidepartemen~t er oppmerksom på disse forhold og er innstilt på at loven og de fullmaktsbestemmelser som fremdeles eksisterer
i den, vil bli praktisert med skjønnsomhet og
rimelighet og i samsvar med bl.a. de motiver
innstillingen tilrettelegger.
Jeg minner for øvrig i denne sammeneheng
om at forholdene og virksomheten på norsk
sokkel ikke bare er kjent for restriktivitet,
men også for sin store grad av stabilitet. Jeg
ser det slik at den nye lov vi nå skaffer oss,
vil medvirke til at dette pluss i norsk oljevirksomhet vil bevares og styrkes i tiden fremover.
Når det gjelder den historiske utvikling av
lovverket, viser jeg ellers til den utmerkede
redegjørelse som sakens ordfører allerede har
gitt.
Jeg synes ellers det er meget gledelig at
komiteinnstillingen med et enkelt unntak er
enstemmig. Det underbygger også internasjonalt den oppfatning at vi står sammen om det
vesentlige på dette viktige juridiske området.
Pe endringer komiteen har foretatt, har
stort sett karakter av å være presiseringer og
utdyping av departementets lovforslag. Således har komiteen foreslått å flytte enkelte bestemmelser fra forskriftene til loven.
Komiteen har f.eks. omformulert lovutkastets § 3, som fastslår statens rett til undersjøiske petroleumsforekomster, og som gir
visse retningslinjer for forvaltningen av disse.
Komiteen har videre presisert i lovteksten at
forvaltningen skal bidra til utviklingen av
norsk næringsliv, og at det skal tas nødvendig hensyn også til distriktspolitiske interesser, ved siden av de interesser som var nevnt
i departementets forslag. Jeg kan fullt ut
slutte meg til disse presiseringer, som for øvrig er helt i samsvar med de retningslinjer
departementet også nå arbeider etter i denne
sektor. Jeg vil likevel understreke at det primære mål for staten som eier og forvalter av
petroleumsforekomstene tross alt er og må
være å sikre at virksomheten drives på den
samfunnsøkonomisk sett beste måte, og herunder kartlegger disse ressursene for å sikre
landet forsyning av viktig energi og nødvendige inntekter for fremtiden. Denne myndighet skal utøves i samsvar med retningslinjene
i § 3 og hva som ellers følger av god forvaltningsskikk.
I forslaget til § 7 er det, som påpekt av flere,
laget regler for åpning av nye områder. Vi har
her hjemmelen for de såkalte kon·sekvensanalyser. Jeg har med interesse merket meg
de merknader som er kommet fra flere av talerne i den anledning. Jeg vil vise til at den

1985.

11. mars - Lov om petroleumsvirksomhet

prøveordning - om jeg får kalle den det som vi har gjennomført for Møre I og Troms
Il, synes å være vellykket. Det har vært et interessant prøvepro -.,jekt for den videre praktisering av det nye element som her er kommet inn. Jeg merket meg Majalas understrekning av at de resultater som hittil er brakt til
veie, synes å være akseptable også på fiskerihold.
I lovutkastes § 54 fastslåes det viktige prinsipp at konkurransedyktige norske leverandører skal gis reelle muligheter til å oppnå leveranser av varer og tjenester. Departementet
foreslår nærmere regler om gjennomføringen
av denne bestemmelse i forskriftsutkastets
§ 36, «Bruk av norske varer og tjenester», og
§ 15, «Plan for utbygging og drift av petroleumsforekomster». I komiteens innstilling
foreslås et nytt 7. ledd til lovens § 8, som krever at søknad om utvinningstillatelse skal inneholde en plan for det samarbeid søkeren vil
gjennomføre med norsk leverandørindustri
for å sikre at målsettingen i lovens § 54
oppnås. En tilsvarende bestemmelse for så
vidt gjelder krav til innhold av plan for utbygging og drift av petroleumsforekomster,
finnes i departementets forskriftsutkast, § 15
titra f. Komiteen har foreslått at denne bestemmelsen overføres til lovens § 23, «Godkjennelse av plan for utbygging og drift av
petroleumsforekomster». Komiteen har med
disse endringsforslag understreket den betydning en tidlig kontakt mellom oljeselskapene
og leverandørindustrien har for industriens
mulighet til å delta i konkurransen om oppdrag. Forslagene er i overensstemmelse med
den vare- og tjenestepolitikk som den sittende regjering har ført, og med de erfaringer
vi har gjort på dette området. Jeg tror det vil
være en fordel at reglene nå innarbeides i
selve loven. Likevel vil jeg igjen minne om at
det i årene fremover tross alt er begrenset
hvor stor investeringsaktivitet vi er i stand til
å ha på sokkelen, og at vi på denne bakgrunn
først og fremst må legge opp til en prosedyre
som gjør det mulig for norsk næringsliv å
nytte den oljeepoken vi nå er inne i, til å bli
konkurransedyktige i internasjonale farvann.
Jeg synes hr. Rossbachs understrekning av
dette forhold var helt rettidig og på sin plass.
Den eneste dissens i komiteinnstillingen
gjelder som bekjent utformingen av lovens
bestemmelse om straffansvar for juridiske
personer. Flertallet, som har sluttet seg til departementets forslag, har ikke funnet at det
foreligger tilstrekkelig sterke grunner ti] at en
bør fravike prinsippet om krav til subjektiv
skyld for å kunne ilegge straffansvar. Etter
departementets forslag er det derimot ikke
nødvendig å bevise hvem som i det konkrete
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tilfellet har utvist subjektiv skyld, slik at de
såkalte anonyme feil vil omfattes av lovreglene etter departementets og flertallets forslag. Omfanget av selskapenes straffansvar
får dermed den tilstrekkelige og nødvendige
dimensjon, slik jeg ser det. Jeg minner i
denne forbindelse om at denne straffebestemmelse kan ramme ikke bare store internasjonale selskaper, som har vært mest fremme i
debatten i dag i denne sammenheng, men
også små serviceselskaper med få ansatte.
Jeg finner det derfor betenkelig å gå helt bort
fra kravet til subjektiv skyld, og vil advare
mot å gå lenger i denne retning enn departementet har gjort, og etter det forslag som
flertallet fremsetter i innstillingen.
Komiteen har vært opptatt av at ansvarsforholdene for kontroll med virksomheten på
sokkelen får en endelig avklaring. De berørte
departementer har orientert komiteen om det
arbeid som pågår for å effektivisere og rasjonalisere administrasjon og håndhevelse av
sikkerhetsbestemmelsene. Regjeringen regner
med at dette arbeid vil være avsluttet slik at
en samordnet administrasjon kan iverksettes
samtidig med petroleumslovens ikrafttredelse.
Jeg har for øvrig merket meg at komiteen i
sin innstilling ber departementet om å vurdere bestemmelsen om ansvar for skadeforvoldelse i § 60 nærmere, med tanke på eventuelt å endre denne slik at ansvaret kanaliseres til rettighetshaver. Departementet vil foreta en slik vurdering, og jeg skal få komme
tilbake til denne saken så snart resultatet av
dette arbeid foreligger.
Den brede enighet om forslag til ny lov er
som sagt gledelig, men likevel kanskje ikke
så merkelig. Lovutkastet inneholder ingen
«revolusjonære» nyheter. Det representerer en
lovfesting av de eksisterende forskrifter og en
formalisering og videreføring av de konsesjonsvilkår og den praksis som ulike regjeringer har ført i de siste 10 - 15 år. Det er som
kjent ikke nødvendig med en revolusjon for å
gjøre framskritt. Denne formaliseringsprosess
av forvaltningspraksis innen oljesektoren innebærer en rekke fordeler, som til sammen
gjør at det nye regelverk ønskes velkommen
ikke bare av myndighetsorganene, men, tror
jeg, i hovedsak også av oljeselskapene og av
andre som berøres av petroleumsvirksomheten.
Loven med tilhørende forskrifter vil skape
en større grad av rettsenhet for all petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. Den forskjell som har eksistert mellom utvinningstillatelser i de forskjellige konsesjonsrunder på
grunn av at vilkårene knyttet til den enkelte
ti!1atclse har blitt endret i takt med nyvunnet
erfaring, vil fra lovens ikrafttredelse i stor
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grad være gått over i historien.
Det kan hevdes at den blankofullmakt Stortinget gav med 1963-loven, gav Regjeringen
en videre kompetanse og fullmakt enn det
nye lovutkastet representerer. Rettslig vurdert
kan nok det være riktig. I det praktiske liv
mener jeg imidlertid at vi i dag vil være langt
bedre tjent med en lov som det foreliggende
forslag legger opp til. Petroleumsloven vil gi
myndighetene de nødvendige fullmakter til å
regulere og styre petroleumsvirksomheten
slik det norske samfunn best er tjent med.
Det gis visse retningslinjer i loven for hvordan denne forvaltning skal utøves, uten at jeg
tror dette bør eller vil være en hemsko. Derimot vil det nye lovregimet skape større grad
av forutberegnelighet og sikkerhet for selskapene, noe som etter min mening kan bidra til
å manifestere inntrykket av politisk og rettslig stabilitet og sikkerhet for petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.
La meg helt til slutt få gi uttrykk for at jeg
merket meg den henstilling som representanten Kvanmo rettet til meg, om å se nærmere
på spørsmålet om utenlandske ansatte i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og de
vilkår de bør underlegges. Siden dette ikke
utelukkende og ikke først og fremst er underlagt mitt departements myndighetsområde, vil
jeg få lov til å ta det opp med min kollega i
Kommunal- og arbeidsdepartementet, og så
heller komme tilbake til saken senere.
Carl I. Hagen: Den lov Odelstinget behandler i dag, er meget stor og omfattende. Det
har ikke vært mulig for oss å gå i detalj når
det gjelder å fremme eventuelle alternative
forslag der vi har hatt lyst til å gjøre det. Men
på ett punkt har vi likevel gjort det, på grunn
av at det der er en prinsipiell uenighet mellom Fremskrittspartiets gruppe og de øvrige
grupper i Stortinget og Odelstinget. Det gjelder spørsmålet om etter hvilke kriterier og
hvorledes undersøkelsestillatelse eller utvinningstillatelse skal tildeles. Etter vår oppfatning burde dette skje med mye større objektivitet enn etter dagens system. Vi har derfor
tillatt oss å fremsette forslag om at man skal
benytte anbudskriterier, i stedet for at departementet eller Kongen i statsråd skal tildele
slike tillatelser ved skjønn. Jeg vil gjerne understreke at dette selvsagt ikke vil være til
hinder for at myndighetene kan fastsette alt
det de ønsker av krav til vedkommende som
skal få eller kjøpe tillatelse, fordi man kan ta
dette med i anbudskriteriene og i kontrakten
som utlyses til anbudet.
Gjennom en anbudsordning tror vi også at
man vil være garantert at det blir de selskapene som har størst tro på de enkelte blokker,
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som vil få tildelingen, nettopp fordi det er de
som har størst tro på et område, som vil by
det høyeste beløp for å få tillatelsen. Det blir
med andre ord en automatikk, slik at flest
mulig av blokkene tildeles dem som har størst
tro på og interesse for nettopp den enkelte
blokken.
For det andre er vi prinsipielt også uenige i
systemer som bygger på skjønn i så stor grad
som dette. Vi ønsker ikke at det skal kunne
bli noen som helst mistanke om eller kunne
hevdes at det er usaklige forhold som ligger
til grunn når en tillatelse eventuelt gis til et
eller flere oljeselskaper. I dag er det ikke mulig, fordi dette er basert på skjønnsmessige
kriterier. Vi ønsker også anbudssystemet fordi
tildelingen vil skje etter objektive kriterier,
nemlig antall kroner eller antall dollar pr. tillatelse.
For øvrige vil jeg også nevne at jeg deler
synspunktene til dem som har hevdet at loven er blitt for mye av en fullmaktslov, og at
det er for mange restriksjoner. Jeg tror ikke
at de norske myndigheter alltid er bedre egnet til å treffe avgjørelser enn de selskaper
som risikerer økonomiske tap, eller risikerer
andre ting hvis de handler uklokt. Avgjørelsesmyndigheten burde i langt større grad ha
vært gitt til de forskjellige selskaper på sokkelen, og det burde ikke fullt så restriktivt bli
forlangt at man skal søke det offentlige eller
departementet om tillatelse hver gang man vil
foreta seg noe.
Når det gjelder fullmaktene, er det etter
min oppfatning også langt på vei for mange.
Men det har vært umulig å formulere ut en
mer detaljert tekst, slik vi ønsker departementet skulle ha gjort, for å unngå å måtte be
om fullmakter.
Her vil jeg gjerne nevne at det har vært
hevdet at en tidligere leder i Sosialistisk
Venstreparti en gang fikk spørsmål om han
ville endre mange lover for å drive en virkelig
sosialistisk politikk i dette land. Svaret var,
slik jeg er blitt det fortalt, at nei, man ville
ikke endre så mange lover, for det var unødvendig, man ville bare praktisere fullmaktene
på en ganske annen måte.
Her har også statsråden erkjent at det er
en stor mengde med fullmakter, og at denne
regjering da vil praktisere dem på en spesiell
måte, slik at faren for misbruk kanskje ikke
blir så stor. Men får vi en sosialistisk regjering, så ligger altså lovverket der klart til å
dirigere og regulere på en annen måte enn
det som den sittende regjering kanskje gjør.
Derfor burde det vært en sterkere innstramming i selve lovteksten. Jeg vil anbefale den
sittende statsråd å se på om det er mulig før
valget å foreta en innstramming, slik at det
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ikke blir fullt så mange fullmakter som det
nå blir, i den lov som blir vedtatt med et borgerlig flertall på Stortinget.
Jeg vil også nevne at vi støtter det statsråden har sagt om samarbeid med norsk industri. Igjen vil jeg hevde at man også gjennom
anbudskriterier kunne ta med krav om et
samarbeid med norsk industri og en plan for
samarbeid med norsk industri i stedet for at
man altså skal avvente hva de enkelte selskaper foreslår av samarbeid. Så kunne myndighetene sette opp en del kriterier for dette i
tråd med § 54 i loven, som alle anbydere
måtte rette seg etter.
Til slutt vil jeg på vegne av Fremskrittspartiets gruppe få lov til å ta opp de to forslagene - til § 5, første ledd og § 8 - som er levert inn tidligere, og samtidig gjøre kjent at vi
deler statsrådens synspunkter når det gjelder
straffebestemmelsene, hvor man har den
eneste dissensen i innstillingen. Vi vil følgelig
støtte regjeringspartienes syn i den saken.
Presidenten: Hr. Hagen har tatt opp det forslag som han viste til.
Finn Kristensen: Hr. Hagen startet innlegget
sitt med å si at det er prinsipiell uenighet
mellom Fremskrittspartiet og resten av Stortinget, og det vil jeg gjerne bekrefte. Jeg kan
heller ikke holde tilbake den merknaden at
hans prinsipp om å auksjonere bort blokker,
slik at det blir kroner eller dollar som avgjør,
det vil om det ikke får andre konsekvenser,
iallfall helt sikkert få den helt åpenbare at de
tre norske oljeselskapene
for ikke å
snakke om det fjerde - er de som først kommer til å ramle ut. Det er jeg helt skråsikker
på. Både Hydro og Saga går jo økonomisk
sett på egen kjøl - skal iallfall gjøre det. En
ser jo hva det ene av de to strever med for
tiden. Og skulle Statoil ha økonomisk ryggrad
til å greie å følge opp konkurransen, ja, da ser
jeg for meg trafikken fra Fremskrittspartiet
med Hagen i spissen, opp på og ned fra denne
talerstolen for å fortelle om hvordan Statoil
da misbruker skattyernes penger. Det vil liksom ligge veldig godt til rette for det. Jeg må
nok si at dersom en ønsker norsk sokkel
proppfull av utenlandske selskaper, så kan en
følge det systemet som Hagen lanserer, som
helt utelukker norske. Jeg gjentar at jeg tar
poenget i at det er prinsipiell uenighet mellom Fremskrittspartiet og resten av Stortinget.
Det må vel nesten bero på en glipp når hr.
Hagen til slutt henviste til § 54 og sa at en
kunne gjøre det på en litt annen måte; vi
kunne bare fastsette kriteriene for hvordan
industriens forhold til selskapene skulle være,
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og så ville selskapene følge dem. Ja, har ikke
Hagen rotet seg bort i detaljer før, vil han
iallfall gjøre det da. Men dette skyldtes vel at
han trenger litt mer tid på dette temaet. Det
synes jeg innlegget hans gav klar beskjed om.
Det er ikke lett såpass langt ute i debatten
å komme på noe som ikke er sagt før. Jeg
skal på noen punkter forsøke å si det på en
litt annen måte.
Jeg synes det er helt vesentlig at vi nå har
fått samlet alt dette i en lov, og at vi har fått
et svært viktig verktøy for hele vår oljepolitikk. Vi har ikke bare fått formelle lovregler,
men i høy grad også reelle bestemmelser.
Både loven og de vedtektene og fullmaktene
som ligger i det hele, representerer muligheter for en skikkelig oljepolitisk styring.
På den annen side er det jo fortsatt slik og det synes jeg er vel verdt å ha med i all
hyllesten til oss sjøl - at det er rom for ulik€.
politiske skjønn når det gjelder i hvilken grad
og med hvilken tyngde en ønsker å bruke de
ulike lovparagrafene og vedtektene og alt det
som følger med i den sammenhengen. Jeg
tror nok at det fortsatt skal være mulig å
drive politisk ordskifte om oljepolitikk i dette
land. Men denne loven gir, i likhet med hva
som har vært tilfellet i forbindelse med en del
andre sentrale temaer vi har vært innom i
denne stortingsperioden, et grunnlag som
skiftende regjeringer kan arbeide ut fra. Det
synes jeg er verdifullt, også når en tar hensyn
til at en på sentrale områder har klare målsettinger. En kunne nesten være fristet til å
spørre om ikke denne komiteen også burde få
skattelovgivningen for øvrig å bale med - vi
skulle vel kanskje greie den oppgaven og!
Det er tidligere sitert fra formålet i § 3. Jeg
skal i den sammenhengen nøye meg med å
vise til at vi bl.a. har sagt i innstillingen at
forvaltningen skal bidra til utviklingen av
norsk næringsliv, og jeg føler at det iallfall for
norsk næringsliv er et viktig steg, det som nå
tas gjennom denne loven.
Vi kan si at dette har vi i og for seg vært
innforstått med hele tiden. Ikke alle har hatt
like god lyst til å være innforstått med det.
Det tror jeg er vesentlig å ha klart for seg. Nå
får vi iallfall slått fast som en vesentlig del av
formålet - det er ikke formålet alene, men
det er en vesentlig del av det - at vi for den
virksomhet vi har ute på sokkelen, bevisst
skal bruke dette som en industriell og teknologisk løftestang for å få en utvikling som peker opp- og framover for norsk industri og leverandørvirksomhet for øvrig. Jeg tror vi i og
med denne loven, hvor alt dette står, får markert nokså klart en helt vesentlig del av de
hen~ynene som vi fra tid til annen bare har
hatt våre meninger om.
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I § 54 får vi overordnet, prinsipiell bestemmelse om norsk leverandørindustri. Det er
slått fast at vi skal konkurrere på linje med
andre. Men forutsetningen er også at konkurransen skal skje på tilnærmet like vilkår. Vi
vet at avgjørelsen og vurderingen av om et
anbud er konkurransedyktig, inneholder et
betydelig element av skjønn. Hvis jeg husker
rett fra noe jeg har lest eller hørt, er det slik
at ca. 40 pst. - og det er altså et gjennomsnitt - av de anbud som går ut, kan sies å
være hengt opp i faste priser. Resten, altså 60
pst., er grunnlag for betydelig skjønn under
marsjen, og da sier det seg sjøl at det er ikke
helt uvesentlig hvordan man utøver skjønn
allerede i starten, og hvilket forhold man har
til norsk leverandørindustri. Anbud basert på
konkurransevridende nasj anale støttetiltak
for å støtte konkurranseutsatt industri, eller
subsidier, om man vil, er altså uttrykk for hva skal man si? - ureint trav. Her har departementet etter min oppfatning ikke bare
rett til, men også plikt til, å følge med og
gripe inn og eventuelt be om at anbud basert
på slike hensyn settes til side. Det har man i
denne loven åpning for å kunne gjøre. Det føler jeg er viktig, sjøl om jeg må skynde meg å
legge til at det ikke er det samme som at det
er like lett å gjøre det. Det innser jeg fullt ut,
men det er verdifullt at vi har en slik bestemmelse på plass, sjøl om det som sagt ikke alltid er like lett å bevise at slike ting foregår.
Jeg har i forbindelse med § 54 lyst til også å
peke på §§ 8 og 23, som andre for så vidt også
har gjort. Disse tre paragrafene henger nøye
sammen.
Det at man nå i § 8 i loven slår fast at de
som søker om lisenser, skal legge fram en
skisse, en plan for hvordan de ønsker å engasjere seg i forhold til norsk industri, er et vesentlig punkt. Jeg tror rett og slett det er slik
at det har en helt annen betydning når det
står i lovs form, slik som det nå skal gjøre,
enn om det befinner seg andre steder, i et eller annet regelsystem. For norsk leverandørindustri må akkurat det være en milepæl.
Når man i § 23, som dreier seg om godkjenning av plan for utbygging og drift av felt, følger dette opp med krav om framleggelse av
en ajourført oversikt som kan vise hva de
kontaktene man etter § 8 skal ta med norsk
leverandørindustri, har bestått i, og samtidig
kombinerer det med det videre samarbeidsforholdet til leverandørindustrien, da synes
jeg for min del vi har lagt en ramme rundt
denne virksomheten som burde gi stadig
bedre resultater. Og der dreier det seg, som
. sagt, i henhold til § 23 ikke bare om utbygging, men framfor alt også om drift og vedlikehold.
Trykt 20/3 1985
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Jeg har i sammenheng med akkurat omtalen av de tre paragrafene lyst til å si at det i
innstillingen er tatt inn en oversikt som viser
økningen av norske andeler opp gjennom åra.
Det er en interessant utvikling som jeg synes
vi langt på vei må kunne si oss tilfreds med.
Men jeg vil legge til en ting i denne sammenheng. Når vi nå kan se et resultat tett
opp imot 70 pst. norske andeler, ser jeg for
min del ikke bort fra at det med tanke på
norsk industris og næringslivs videre utvikling kunne vært særlig interessant å bytte ut
de 30 pst. som står igjen, med 30 pst. som ligger inne i de 70. Når jeg sier det på den måten, er det fordi jeg er blitt mer og mer opptatt av at vi ikke bare må stirre oss blind på
en bestemt prosentandel, men framfor alt tar
sikte på at det som ligger bak den prosentvise
andelen, er av en slik beskaffenhet og har et
slikt utviklingspotensial i seg som gjør at vi
får tak i de teknologiske godbitene - og med
det mener jeg ting som peker opp og fram for
norsk industri - sjøl om kanskje mange av
dem vil foregå på store dyp!
Når jeg er opptatt av dette, er det ikke fordi
jeg er uenig i bl.a. det statsråd Kristiansen sa
om at stadig større deler av leverandørindustrien bør ta sikte på å gå ut på andre lands
markeder. Det er et utsagn jeg uten videre
kan være enig i. Men jeg tror ikke vi kommer
unna at det er helt nødvendig hvis vi skal
lykkes ute, at vi har demonstrert at vi er dyktige hjemme. Er vi ikke det, så lykkes vi ikke
ute. Derfor er det så viktig at det opplegget vi
nå har fått, gjennomføres slik at vi nettopp
kan bruke det potensialet som ligger i Nordsjøen, til å dyktiggjøre oss maksimalt
hjemme, for dermed å bli i stand til å kunne
gå ut. De to tingene henger nøye sammen.
Så vil jeg bare kort nevne i denne sammenhengen at jeg synes det nå også ligger en
sterk oppfordring til norsk leverandørindustri
om å ta sin del av jobben ved å greie å organisere seg på en stadig mer fornuftig og rasjonell måte, slik at den blir i stand til å ta
imot de utfordringene som etter hvert forhåpentlig kommer med basis i det lovverk vi nå
vedtar. Det tror jeg for min del det fortsatt
mangler en del på. Det er grenser for hva
man kan få oljeselskapene til å gjøre for seg.
Her ligger det en utfordring til industrien og
næringslivet sjøl.
Så et par ord om dette med en lovmessighet til fagforeningsvirksomhet. Hvis jeg nå
skal sette det en smule på spissen, vil jeg si
at dersom vi hadde hatt denne bestemmelsen
da vi startet vår virksomhet på norsk kontinentalsokkel, hadde vi vært langt bedre stilt i
forhold til hele koblet med husforeninger og
alt som fulgte med den gangen. Jeg tror kan-
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(Kristensen)

skje jeg har rett når jeg sier at de fleste også
på arbeidsgiversiden etter hvert, innser det.
Grunnen til - og det er verdt å huske på at vi fikk dette fremmedelement inn i norsk
arbeidsliv, var først og fremst at det var sterk
prinsipiell og praktisk motstand blant en del
toneangivende utenlandske oljeselskaper disse selskapene var ikke først og fremst europeiske - hvor man liksom så for seg som
det verste som kunne skje, at en fagbevegelse,
som vi kjente den hos oss, skulle på vanlig
måte organisere ansatte. Jeg føler meg sikker
på at det som har skjedd i ettertid, har vist at
det ikke var noe klokt standpunkt. Som sagt,
nå har vi fått den bestemmelsen på plass i loven. Den burde ha vært der da vi startet, men
vi får alle ta vår del av ansvaret i så måte.
Nå har det, sist fra olje- og energiministeren, vært snakket om organiseringen av sikkerheten, så jeg skal ikke si mye om det, bare
at jeg er veldig godt fornøyd med at i første
rekke HarJ.delsdepartementet og Kommunalog arbeidsdepartementet har kommet til enighet om en fornuftig måte å organisere og forvalte det som har med sikkerhet å gjøre. Jeg
sier det såpass kategorisk fordi jeg tar det
som gitt at det vi er orientert om i komiteen,
faller på plass, og at det ligger slik til rette at
man får en slik koordinering og samordning.
At vi fortsatt må leve med en blanding av
kontinentalsokkellovgivning og sjøfartslovgivning, tror jeg ikke skulle behøve å by på de
store problemene. Det er i hovedsak kontinentalsokkellovgivningen som vil gjelde, med
forbehold om sjøfartslovgivning der hvor folk
er opptatt av det som har med sjøfarten å
gjøre, og bare det. Jeg tror det burde være
mulig å kombinere de to tingene på en fornuftig måte, og jeg tror alle vil være tjent
med det.
Får jeg til slutt lov å si et par ord om dette
med ikrafttreden. Enkelte jurister med tilknytning til oljeindustrien har - overraskende nok, synes jeg - hevdet at Grunnlovens § 97 er til hinder for at Stortinget/staten gir lover og forskriftsbestemmelser med
virkning for utvinningstillatelse som er gitt
tidligere. Dette synspunktet har bl.a. vært
framsatt ved innføringen av normprissystemet og særskatten på petroleumsutvinning
ved lov av 13. juni 1975. Jeg har inntrykk av
at det store flertall av norske jurister, herunder petroleumslovutvalgets jurister, departementenes og lovavdelingens jurister og Regjeringsadvokaten har tatt avstand fra denne
oppfatningen.
Komiteen er som kjent også kommet til at
Grunnlovens § 97 ikke er til hinder for å la loven gjelde også for tidligere gitte tillatelser.
For min del er jeg enig i at rettighetshavere
har behov for en viss lovgivningsmessig stabi-

litet og for beregnelighet. Men dette hensynet
er det statens oppgave å vareta, som når det
gjelder ethvert annet konsesjonssystem. Det
er ikke beskyttet av Grunnlovens § 97. Utvinningstillatelser i petroleumsindustrien står
ikke i noen særstilling for så vidt angår det
konstitusjonelle spørsmålet. Jeg er for øvrig
enig i det representanten Utsi nevnte om
dette spørsmålet i sitt innlegg. Jeg syns det
fullt ut dekker hva jeg for min del ville gi uttrykk for.
Så vil jeg helt til slutt også få slutte meg til
representanten Gjørvs konklusjon om at det
er interessant, når vi nå stopper opp og ser
tilbake på den forholdsvis korte tid vi har
vært i denne internasjonale bransjen, å
kunne slå fast at veldig mange av de spøkelsene som ble manet fram, for ikke å si den
frykten noen hver hadde for kulturkollisjoner
og distriktskollisjoner og hva de nå hadde av
benevnelser alle disse potensielle farene som
lå bak hver sving, har vi greid å håndtere på
en vettug måte. Selv om det ikke er så mange
i salen her i dag, synes jeg at de av oss som
iallfall føler oss forpliktet til å si noe om
dette, burde kunne koste på oss akkurat det.
Det forplikter, særlig for framtida, men jeg er
nokså sikker på at vi også burde greie det
på en god måte.
Statsråd Arne Rettedal: Komiteen har i sin
innstilling vist til at Kommunal- og arbeidsdepartementet er tillagt det overordnede ansvar for sikkerhet og beredskap knyttet til
petroleumsvirksomheten. Jeg vil på denne
bakgrunn knytte enkelte kommentarer til lovutkastet og til komiteens merknader.
La meg først få si noen ord om petroleumslovens betydning som grunnlag for sikkerhetsarbeidet i petroleumsvirksomheten. Jeg
tror at den nye petroleumslov vil markere en
milepæl i sikkerhetsarbeidet i petroleumsvirksomheten. Loven representerer både en
revisjon og en samordning av dagens regelverk på ulike områder. Derfor vil den etter
min mening utgjøre et tidsmessig grunnlag
både for det løpende sikkerhetsarbeid og når
det gjelder det videre arbeid med utvikling,
samordning og forenkling av regelverket på
sikkerhetsområdet. Ikke minst når det gjelder
ansvarsfordelingen på myndighetssiden, innebærer petroleumsloven en betydelig forbedring. I dag er en lang rekke forskjellige myndighetsorganer satt til å ivareta kontrollfunksjoner, og det har vist seg å være et klart behov for å skape en enklere og mer oversiktlig
ordning.
Samordning av regelverket og reduksjonen
i antall kontrollmyndigheter vil være fordelaktig både for petroleumsindustrien og arbeidstakerne, samtidig som det vil bli skapt et
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bedre grunnlag for sikkerhetsarbeidet og
myndighetenes tilsyn med dette. Dette forhold
er også tidligere påpekt av Stortinget i forbindelse med behandlingen av Alexander L. Kielland-meldingen.
Komiteen har pekt på at det er av vesentlig
betydning å komme frem til en avklaring av
ansvaret for administrasjon og håndhevelse
av sikkerhetsbestemmelsene før loven trer i
kraft. Jeg vil da kunne opplyse at Kommunalog arbeidsdepartementet er i full gang med
arbeidet med fordeling av oppgaver og kompetanse mellom de aktuelle offentlige etater
som skal føre tilsyn med sikkerheten på
norsk sokkel etter petroleumsloven. Et forslag
til revidert kontrollordning er for tiden ute til
høring hos berørte organisasjoner og myndigheter. Vi ønsker oversiktlighet og klare ansvarsforhold mellom rettighetshavere og myndigheter. Kommunal- og arbeidsdepartementet går derfor inn for et system der færrest
mulig kontrollorganer er direkte engasjert i
sikkerhetskontrollen. Oljedirektoratet vil etter
forslaget bli tillagt den sentrale og koordinerende rolle i denne sammenheng. Målene for
den reviderte kontrollordning vil være:
bedre sikkerhet i petroleumsvirksomheten
mer effektiv bruk av kontrollressursene
hos myndighetene og i industrien
klar fordeling av ansvar og oppgaver mellom berørte myndigheter
og å legge grunnlag for- en mer kostnadseffektiv tilpasning og bruk av ressursene
til sikkerhetstiltak.
I samsvar med komiteens forutsetning tar
Kommunal- og arbeidsdepartementet sikte på
å få spørsmålene om fordeling av kontrollmyndighet endelig avklart før loven trer i
kraft. De sikkerhetsprinsipper lovforslaget
legger opp til, er et resultat av den utvikling
som har skjedd i sikkerhetskontrollarbeidet i
løpet av den perioden vi har hatt petroleumsvirksomhet på norsk sokkel.
Tradisjonell, teknisk detaljkontroll har vist
seg å være verken mulig eller ønskelig i petroleumsvirksomheten. Denne type kontroll
forutsetter spesifiserte forskrifter hvor de
sentrale elementer er krav til fremgangsmåten for hvordan ulike operasjoner skal utføres
og innretninger utformes. Ulempen ved denne
type regulering er bl.a. at det offentlige kontrollapparat må ·ha detaljert innsikt i de tekniske løsninger som fyller kravene. Slike spesifiserte forskrifter vil i alminnelighet være
basert på kjent eksisterende teknologi og vil
derfor kunne hemme utvikling av nye tekniske løsninger.
Forskrifter som stiller for detaljerte krav til
fremgangsmåten for hvordan et bestemt sikkerhetsnivå skal kunne nås, vil ikke i tilstrekkelig grad anspore industrien selv til å ta an-
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· svaret for å finne frem til løsninger som høyner sikkerhetsnivået. De vil heller ikke i tilstrekkelig grad stimulere utvikling av nye
utradisjonelle og sikkerhetsmessig mer effektive løsninger.
For at sikkerheten skal bli bygd inn i nye
innretninger og systemer, har vi utviklet resultatorienterte forskrifter som legger ansvaret for hvordan sikkerhetsmålene skal nås, på
den enkelte rettighetshaver. Denne reguleringsmetode stimulerer den enkelte rettighetshaver til selv, innenfor rammen av myndighetenes resultatkrav, å utrede og gjennomføre de løsninger som teknisk og økonomisk
er best mulig.
Når spesifiserte regler erstattes av resultatorienterte regler, forutsetter dette også en
omlegging av den offentlige kontroll. Ressurskrevende og unødvendig detaljkontroll må
unngås. Petroleumsvirksomhetens mangfold
og store aktivitetsomfang har på denne bakgrunn ført til at internkontrollen er blitt et
viktig element i styringen av virksomheten.
Internkontrollen innebærer at rettighetshavere er forpliktet til - gjennom et formalisert
system - på en systematisk måte å påse at
gjeldende lover og regler følges opp, og til å
dokumentere på hvilken måte dette gjøres
overfor tilsynsmyndighetene. Krav om og til
internkontroll er således et virkemiddel for
sikkerhetsmyndighetene til å fø-re nødvendig
tilsyn med sikkerheten. Internkontrollsystemet vil samtidig representere en videreutvikling av kontroll og kvalitetssikringstiltak som
bedriften ellers må ha nettopp for å kunne
gjennomføre sin virksomhet.
Roger Gudmundseth: Komiteen uttaler selv i
sine merknader til lovens § 3 at de oppfatter
den som lovens formålsparagraf. Jeg er enig i
det, men da er også det tillegg som komiteen
selv foreslår til denne lovparagrafen, en helt
nødvendig presisering - nemlig at alle petroleumsforekomster i utgangspunktet er statlig
eiendom, og at forvaltningen av disse eiendommer skal skje på en slik måte at den skal
bidra til utvikling av norsk næringsliv.
I denne utviklingen skal det tas distriktspolitiske hensyn og likeledes hensyn til naturog miljøvern. Så langt har disse ressurser vist
seg å ha enorm betydning for norsk økonomi,
men det å nyttiggjøre seg disse ressurser har
også vist seg å kunne skape konsekvenser for
de naturlige ressurser - også fornybare ressurser - i havet. Det er derfor av avgjørende
betydning at innholdet i lovens § 7, nemlig åpning av nye områder, blir tolket i samsvar
med de intensjoner som komiteen gir uttrykk
for i sin innstilling.
Alle parter har hittil erfart at petroleums-
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virksomheten ikke er fri for konfliktskapende
elementer i forhold til vår tradisjonelle fiskerinæring. Etter min oppfatning har man hittil
tatt passe hensyn også til fiskerinæringen
både ved utpeking av nye områder og utbygging av drivverdige områder. Det sier seg
imidlertid selv at dess tettere utbygging og
dermed beslagleggelse av nye havområder
som skjer, dess mer vil faren for ytterligere
konflikter øke. Det er viktig at man i utgangspunktet er villig til å innrømme at det
er fare for slike konfliktforhold, slik at det før
igangsettelse av virksomhet blir foretatt nødvendige konsekvensanalyser. Som grunnlag
for disse konsekvensanalyser er nettopp komiteens forslag til presisering av lovens § 3
viktig. I vurderingen av hvor omfattende slike
konsekvensanalyser skal være, mener jeg det
er viktig at man deler opp disse analyser i to
atskilte deler:
I letefasen er det mer begrensede havområder som beslaglegges av petroleumsvirksomheten, og man har ingen garantier i letefasen
for at drivverdige funn skal bli gjort. Det må
derfor kunne aksepteres at de konsekvensanalyser som skal gjøres, foretas ut fra vurderingen av selve letefasen og hvilke konfliktskapende forhold denne fasen kan medføre
for etablerte fiskerier. Men denne aksept er
fullt ut avhengig av at det er staten som har
det fulle og hele styringsansvar ved eventuelle beslutninger om utvinning i forbindelse
med positive funn.
For de distrikter som grenser opp til forventede funnsteder, er det viktig at man
igangsetter leteaktivitet for å klarlegge eventuelle ressurser. De berørte distrikter har
krav på slik avklaring, som selvsagt har stor
betydning for distriktenes allerede etablerte
industri og denne industris langsiktige planlegging.
Ved vurderingen av eventuell driftstillatelse
er det imidlertid helt andre krav som stilles
til konsekvensanalyser, og det må derfor ikke
herske noen tvil om at det er staten og staten
alene som har beslutningsmyndighet når det
gjelder hvorvidt registrerte funn er drivverdige. Ved plassering av installasjoner for drift
av petroleumsfunn er det ikke alene forholdet
til beslagleggelse av større områder, men også
varigheten av beslagleggelsen som kommer
inn i bildet. I disse spørsmål er det ikke alene
konsekvensanalyser i forbindelse med driften
som er viktig, men minst like viktig er det å
pålegge oljeselskapene utredning av flere alternativer for driften med sikte på å redusere
skadevirkningene for andre næringer mest
mulig.
Jeg legger også vesentlig vekt på lovutkastets § 30, som omhandler pålegget til driftssel-
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skapene om fjerning av etablerte innretninger. Jeg legger vesentlig vekt på dette forholdet med bakgrunn i at fiskeriene bygger sin
eksistens på fornybare ressurser, mens petroleumsressursene er tidsbegrenset. Det er derfor viktig at etablering av installasjoner gjøres på en slik måte at de fullstendig kan fjernes når installasjonenes virketid er omme.
Jeg ser derfor lovutkastets § 30 som en av de
viktigste paragrafer i loven og går ut fra at
departementet kommer til å legge en streng
fortolkning til grunn ved bruk av nettopp
denne paragrafen.
Avslutningsvis vil jeg også gi uttrykk for at
jeg oppfatter lovutkastets § 3 som et pålegg til
departementet om i størst mulig utstrekning å
spre oljevirksomheten, slik at denne virksomheten og ringvirkningene av den får en større
distriktspolitisk effekt enn den som hittil har
vært oppnådd.
Arne Nilsen hadde her teke over presidentplassen.
Kjell Furnes: Eg konstaterer at dette er det
første samla lovverket for drift og administrasjon innan petroleumssektoren i Norge. Eg
ser det også som ein styrke at lova er basert
på og bygd opp på over 10 års praksis - ja,
nærare 20 års praksis - der kgl. resolusjonar
har vore hovudelementa som styringsreiskap.
Dette burde borge for at denne lova ikkje
berre blir eit teoretisk-juridisk regelverk, men
også blir ein god og praktisk styTingsreiskap
for denne viktige sektoren innan både samfunns- og næringsliv.
Eg vil for min del også berre kommentere
to - tre paragrafar som går på meir praktiske
fordelings- og tilpassingsforhold, nemleg §§ 3,
7 og 54.
§ 3 må ein vel sjå på - som komiteen sjølv
også er inne på - som ein formålsparagraf til
heile lova. At oljeressursane skal forvaltast
slik at det kjem heile folket til gode, har over
mange år vare ei felles, tverrpolitisk målsetjing. Kanskje det til slutt har blitt oppfatta
som ein floskel eller eit politisk slagord. At
dette no kjem med i lovteksten, ser eg som
ein styrke for distriktsutbygginga. At det er
<lei statlege styresmaktene som har størst føresetnad for å kunne oppfylle denne målsetjinga, er eg samd med komiteen i, men teksten bør også bli ein vekkjar for oljeselskap og
andre aktørar til å følgje opp politiske signal
og leggje desse sterkare til grunn for sitt arbeid.
At forvaltninga skal medverke til å utvikle
norsk næringsliv og ta nødvendig omsyn til
annan verksemd, er også ei lovmessig oppfølging av det som har vore eit sentralt politisk
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ønske og ei målsetjing gjennom fleire år. Ei
lovmessig presisering må bety ein sterkare
garanti overfor norsk næringsliv, ein garanti
som sikrar at den store og dominerande oljesektoren ikkje skal ekskludere, men heller inkludere annan industri både når det gjeld utvikling innan teknologi, produktutvikling og
levering av varer og tenester. Lova må ha
som konsekvens eit sterkare samarbeid med
regionale og distriktspolitiske interesser.
Dette må gjelde både andre næringsinteresser og omsynet til miljø- og naturvern. Dette
arbeidet har etter mi meining korne godt i
gang, og vil nok etter kvart vise frukter.
I § 7 kjem ein inn på forarbeidet som skal
utførast før opning av nye leiteområde. Eg vil
tru at denne sida av lova er den som har
størst interesse for andre næringar, særleg då
fiskeria. Det er ei kjensgjerning at oljeverksemd og fiske ikkje til alle tider er like lette å
sameine. Naturleg nok er det slik at fiskeria
har lett for å bli den tapande parten mot ein
tung og kapitalkrevjande oljesektor. Eg har
forståing for at fiskerinæringa i einskilde
høve synest at ein går for fort fram når det
gjeld oljeleiting og -utvinning, og at fiskarane
sine rettar kan bli sette til sides. Det er her
grunn til å etterlyse Fleischer-utvalet si innstilling. Eg vil også vise til den sterke skepsisen som kjem fram i brev av 23. januar 1985
frå Norges Fiskarlag til det som gjeld St.meld.
nr. 32 for 1984- 85 om petroleumsverksemda
si framtid, der realistiske konsekvensanalysar
blir sette som føresetnad for oljeaktiviteten
på sokkelen. Av fiskarane bør dette lovforslaget derfor helsast med glede, og det bør bli ei
viktig støtte i arbeidet med å få til ei forsvarleg avklåring mellom fiskeri- og oljeinteressene. For staten må det også ha som konsekvens at det blir brukt større midlar til slike
forundersøking ar.
§ 54 omhandlar bruk av norske varer og tenester, eit tema som det også er stor politisk
og næringsmessig interesse for. Her kjem
også det proteksjonistiske spøkelset lett ut på
banen. Dette skal vi ikkje berre trekkje på
skuldrane av. Vi kan ikkje sjå bort frå at
Norge er eit lite land med stor utanrikshandel, og vi kan ikkje samanlikne oss med
større land med relativt mindre utanrikshandel og større sjølvdekkingsgrad. Desse landa
er sjølvsagt mindre sårbare. Men når Norges
Rederiforbund i brev av 13. november 1984
framstiller fornorsking av kontrakts- og avtaleverket, førehandsinformasjon til norske
verksemder og tilpassing av tilbodspakkane
til norske bedrifter sin struktur og eigenart
som proteksjonistiske tendensar, må eg få lov
til å protestere. Det må vere tillatt å spørje:
Kva for nasjonar er det som ikkje gjer dette,
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og kva moglegheiter har det breie lag av
norsk industri, med sine små og mellomstore
bedrifter, dersom ikkje tilbodspakkane blir
tilpassa denne strukturen? Nei, vi må åtvare
mot at vi dyrkar desse omgrepa reint firkanta. Norsk industri må bli meir konkurransedyktig. Det blir den m.a. ved at den får
korne inn med levering av tenester til norsk
oljeindustri. Denne lova forpliktar dei som får
utvinningsrettar, til å leggje til rette for at
norsk industri reelt får korne inn i avansert
teknologiutvikling og på den måten gjere seg
sterkare og bli betre rusta til å kunne konkurrere både på vår sokkel og vidare utover.
Sven T. Falck: Siden jeg antar at vi begynner å nærme oss slutten på denne debatten,
vil jeg som saksordfører gjerne få lov til å
kommentere de forslagene som er fremsatt av
representanten Carl I. Hagen og representanten Hanna Kvanmo.
Når det gjelder forslaget fra Carl I. Hagen
til endring av ordlyden i §§ 5 og 8 vil jeg bare
vise til at Petroleumslovutvalgets flertall og
departementet har vurdert det konsesjonssystem som har vært gjeldende praksis i norsk
petroleumsvirksomhet, og har kommet fram
til at det ikke foreligger noen avgjørende
grunner for å endre den praksis vi har. For
øvrig annonserte hr. Hagen fra denne talerstol at det var prinsipiell uenighet mellom
Fremskrittspartiet og de øvrige partiene i
akkurat denne saken, så det skulle være god
nok grunn til å anbefale de borgerlige medlemmer å stemme for innstillingen på disse to
punktene.
Når det gjelder SVs forslag, har jeg en del
bemerkninger. Angående § 1 vil jeg bare si at
jeg i mitt innlegg var inne på - og det fremgår for så vidt også av innstillingen - at det
lovforslag som nå foreligger, omfatter all petroleumsvirksomhet på norsk sokkel, også
den som eventuelt foregår om bord på servicefartøyer e.l. Man har imidlertid ikke funnet
grunn til at skip i seg selv skal omfattes av
petroleumsloven, og på grunn av bl.a. skipenes mobilitet bør disse reguleres av sjøfartslovgivningen. Det er ikke her samme behov
for å stille tilleggskrav av sikkerhetsmessig
art som f.eks. på en borerigg.
Når det gjelder forslaget om å stryke § 2,
annet punktum, vil det etter min oppfatning
være et sterkt inngrep i flaggstatsprinsippet
og neppe harmonere med den alminnelige folkerett. Jeg vil også peke på at det slik § 2 nå
lyder, er adgang til å la lover og forskrifter få
anvendelse når det uttrykkelig er sagt.
Når det gjelder § 7, følger det både av § 7,
første ledd og av god forvaltningsskikk at
saksbehandlingen skal være forsvarlig, og at
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relevante spørsmål skal belyses i størst mulig
gr ad. Jeg ser det derfor slik at det ikke er noe
behov for i detalj å presisere fremgangsmåten
nærmere enn det som allerede følger av loven. Petroleumsloven skal virke over en viss
tid og bør derfor inneholde en viss grad av
fleksibilitet.
Når det gjelder endringsforslaget til § 20,
kan jeg ikke se at det foreligger noe behov
for et slikt forslag. Jeg vil minne om at retningslinjene for hvordan olje og gass skal utnyttes, vil fremgå av departementets godkjennelse av produksjonsforløpet i henhold til nåværende annet ledd, og departementets senere fastsettelse av produksjonskvantum i
henhold til nåværende fjerde ledd. Dessuten
vil jeg vise til departementets godkjennelse
av utbyggingsplan i henhold til § 23.
Når det gjelder starttidspunkt for produksjon, har departementet omfattende fullmakter, bl.a. etter § 21, som gjelder fremskyndelse,
og § 22, som gjelder utsettelse. I nåværende
femte ledd i § 20 foreslår SV at «vektige samfunnshensyn» endres til «vektige ressurs- og
andre samfunnshensyn». Dette er også etter
min oppfatning unødvendig. At ressurshensyn
skal tillegges vekt, er selvsagt, og det fremgår
allerede av første og annet ledd.
Når det gjelder forslaget fra SV vedrørende
§ 48, nytt fjerde ledd, vil jeg si at de momenter som det pekes på der, inngår som en del
av Oljedirektoratets behand:ing i forbindelse
med utbygging av produksjonsfelt. Det vil
med andre ord fanges opp gjennom plan for
utbygging og drift, supplert med forskriftene
til loven. ~·å denne bakgrunn vil jeg, som jeg
gjorde i mitt tidligere innlegg, anbefale representantene fra Høyre, Kristelig Folkeparti og
Senterpartiet å stemme for lovforslaget, slik
innstillingen gir uttrykk for.

Kjell Opseth: Debatten om petroleumslova
har ikkje utløyst dei store konfrontasjonar, og
det er ikkje eg lei for. Eg trur det er vesentleg
at det er brei politisk semje om ei så viktig
lov. No står det sjølvsagt att å sjå i kva grad
departement og regjering vil nytte den styringsreiskapen Odelstinget i dag vil gje dei,
og det er heilt rett som representanten Kristensen var inne på: Det er framleis stort spelerom for å drive politikk også på oljeområdet.
Representanten Hanna Kvanmo var i innlegget sitt inne på at ho hadde overlevert ein
del forslag til Arbeidarpartiet i von om at
<lesse skulle bli innarbeidde i lova. Og det er
rett. Men dei forslaga som i dag ligg på bordet, er heilt annleis og fleire. Det kan også
vere grunn til å leggje til at ein del av dei for-
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slaga som representanten Kvanmo overleverte, er innarbeidde i lova.
Vi har sett det som eit politisk mål å få lova
mest mogleg i samsvar med dei politiske
haldningar Arbeidarpartiet har, og har ikkje
vore så opptekne av å vifte med små eller
større vimplar. Eg finn grunn til å seie ein del
om dei forslaga representanten Kvanmo har
sett fram, sjølv om eg i hovudsak kan slutte
meg til det saksordføraren nettopp la fram.
Når det gjeid forslaget til § 1, kan ein seie
at petroleumslova gjeld i dag for den petroleumsretta aktiviteten, om den går føre seg på
dykkarfartøy eller på andre skip. Men den
gjeld ikkje sjølve fartøyet, og det trur eg det
er grunn til å understreke, for det er ikkje
særleg realisme i å nytte petroleumslova på
skip, slik som lovverket i dag er bygt opp. La
oss no ta som døme at det skjer ein kollisjon
mellom eit dykkarfartøy og eit kranfartøy i
open sjø, då må ein sjølvsagt følgje sjøfartslovas § 220 sine reglar om skipskollisjon. Kva
reglar i petroleumslova vii representanten
Kvanmo nytte i ein slik situasjon?
Når det gjeld forslaget til ny andre led i § 7,
vil eg gjerne seie til fru Kvanmo at dette allereie er teke vare på i § 7, første leden og av
allmenne forvaltningsrettslege prinsipp.
Så til framlegget når det gjeld § 20. Eg meiner departementet allereie har fullmakt til å
gjere dei vurderingar og eventuelle tiltak som
representanten Kvanmo vil ha med i sjølve
lova. T.d. skal departementet godkjenne heile
produksjonsgangen, og kan regulere denne
opp eller ned dersom viktige samfunnshensyn
tilsier det. Det kan også vere grunn til å syne
til § 3, andre leden. Det vi drøftar i dag, er ei
lov om petroleumsverksemda og ikkje ei
handbok for forvaltinga av denne.
Så til forslaget frå representanten Kvanmo
om ny fjerde og femte led i § 48. Den første av
desse høyrer etter mitt skjøn heime i forskriftene og bør ikkje stå i lova. Når det gjeld den
andre, vil den representere at ein innfører
andre reglar på sokkelen enn det ein har for
industriell verksemd på land. Derfor bør dette
forslaget ikkje få tilslutning.
Så til representanten Lowzow sitt innlegg.
Han meinte tydeleg at vi ikkje hadde forstått
Petroleumslovutvalet rett når det gjaldt straffeansvar, og eg vil derfor tillate meg å sitere
eit avsnitt frå side 92 i utgreiinga:
«Det finnes i lovgivningen flere eksempler på adgang til å ilegge såkalte «juridiske
personer» straff. Det vises særlig til prisloven av 26. juni 1953 nr. 4 § 53 og til lov om
arbeidervern og arbeidsmiljø av 4. februar
1977 nr. 4 § 87.»
Når vi i lovforslaget har skrive «overtre-
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delse» og ikkje «en straffbar overtredelse»,
som Regjeringa sitt forslag har som formulering, kjem det av at vi nettopp ønskjer å
ramme dei kumulative «overtredelser» der
den enkelte handling isolert sett ikkje medfører straffeansvar.
Odd Wi th
dentplassen.

hadde her gjeninntatt presi-

Carl I. Hagen: Finn Kristensen kommenterte et av våre forslag på en litt harselerende
måte. Det kan jo av og til være fornøyelig,
men det kan også bare vise at man ikke har
lest hele forslaget. I siste setning av tredje
ledd i vårt forslag står det nemlig:
«... bl.a. alle de vilkår som departementet
fastsetter og som en anbyder må basere sitt
anbud på.»
I denne setningen ligger selvsagt at departementet med åpne øyne kan stille spesielle
krav om deltakelse av norske selskaper - det
kan være «carried interest», det kan være alle
de andre tingene - slik at vi her har full adgang til å innbygge alt vi ønsker av politikk.
Men når det gjelder valget mellom de utenlandske selskaper som har akseptert alt det vi
måtte stille av krav, ønsker vi at kriteriet skal
være etter anbudsprinsippet og ikke etter det
rent skjønnsmessige, som det i dag er i departementet. Vi har tatt forbehold om at det
som skal være politiske avgjørelser, skal være
tillagt myndighetene, men da skal det være
en integrert del av myndighetenes behandling
- klart sagt at dette er et krav overfor selskapene som må tas med.
Hanna Kvanmo: Det jeg sa innledningsvis
om at Arbeiderpartiet ikke har tatt hensyn til
de endringsforslagene som vi har levert dem
underhånden, gjaldt den delen som angår § 1.
Det var LOs krav som ikke var fulgt opp, og
det sa jeg da ganske klart ifra om.
Så sa Opseth at departementet har fullmakter til å følge intensjonene i § 20. Ja, departementet har mange slags fullmakter; de
har også mange slags muligheter for å gjøre
omtrent det de vil. Vi ønsket å binde dem opp
til å følge det som vi mener er riktig.
Så til § 48. Jeg skal ikke krangle om hvorvidt dette med plattformene tilhører denne loven eller om det tilhører en annen lov, men i
alle fall bør dette inn et eller annet sted. Og
når det i dag var en mulighet for å få til det,
satte jeg forslaget fram.
Siste ledd lyder:
«Alle lønnstakere som arbeider på faste
installasjoner og borerigger i letevirksomhet skal ha norsk arbeidsgiver. Rettighetshaver plikter å påse at dette er tilfelle.»
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Ja, det mener jeg så absolutt hører inn under denne loven. Det burde ha stått at ethvert
oljeselskap som vil drive virksomhet på norsk
sokkel, skal være norskregistrert - skal være
et norsk aksjeselskap - da ville den intensjonen ha vært oppfylt. Det er jo slik i praksis i
dag at man etablerer norske datterselskaper,
som da er arbeidsgivere for norske arbeidstakere. Dette er i bunn og grunn ikke så forferdelig nytt og forskjellig som hr. Opseth
prøvde å framstille det.
Carl Fr. Lowzow: Til representanten Opseths siste innlegg: Det er ingen uenighet om
at forsettlig eller uaktsom overtredelse gjort
av en person skal straffes, eller at det er behov for spesielle strenge bestemmelser av
preventive hensyn når det gjelder oljevirksomheten. Men Kjell Opseths innlegg endrer
ikke problemet med anonyme og kumulative
overtredelser som grunnlag for en objektiv
straff for en juridisk person. Jeg konstaterer
at det er et nytt prinsipp man her innfører i
norsk lov.
I flertallets forslag er det ikke noe vilkår
for straffeforfølgning overfor juridisk person
at man har funnet frem til en person som har
et straffeansvar på subjekiivt grunnlag, bl.a.
fordi det kan være vanskelig å finne frem til
denne personen, eller rett og slett fordi i
denne bransjen kan vedkommende allerede
ha reist fra landet og kan på den måten
unngå tiltale.

Statsråd Kåre Kristiansen: Siden dissensen
som gjelder § 66, er kommet slik i forgrunnen,
og siden de kommentarer som er gitt, kan
lede hen på den tanke at departementets forslag og flertallets innstilling gjør det mulig for
selskapene helt å slippe unna når slike kumulative overtredelser er brakt på det rene,
vil jeg gjerne understreke at de erstatningsrettslige regler selvfølgelig er like fullt gjeldende også etter departementets forslag. Det
er bare strafferettsregler - dvs. bøtelegging
- som nevnes i § 66 og som det er dissens
om.
Jeg syntes det på bakgrunn av en del av
innleggene var nødvendig å presisere det.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet,
og debatten er slutt.

Komiteen hadde innstillet til Odelstinget å
gjøre slikt vedtak til
lov
om petroleumsvirksomhet.
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Kap. I INNLEDENDE BESTEMMELSER
§ 1 Virkeområde
Denne lov kommer til anvendelse på petroleumsvirksomhet for så vidt angår undersøkelse, leteboring, utvinning, utnyttelse og rørledningstransport i indre norsk farvann, på
norsk sjøterritorium og på kontinentalsokkelen. Loven kommer også til anvendelse på
innretninger for slik virksomhet og på avskipningsanlegg for petroleum på område
som foran nevnt. Innretninger omfatter ikke
forsynings- og hjelpefartøy. Loven kommer
ikke til anvendelse på forflytning av innretninger.
Presidenten: Til § 1, første ledd foreligger et
avvikende forslag, fremsatt av Hanna
Kvanmo på vegne av Sosialistisk Venstreparti:
«§ 1, første ledd skal lyde:
Denne lov kommer til anvendelse på petroleumsvirksomhet for så vidt angår undersøkelse, leteboring, utvinning, utnyttelse
og rørledningstransport i indre norsk farvann, på norsk sjøterritorium og på kontinentalsokkelen. Loven kommer også til anvendelse på innretninger for slik virksomhet og på avskipningsanlegg for petroleum
på området som foran nevnt, med inklusive
hjelpefartøyer som dykkerfartøyer, rørleggingsfartøyer og kranfartøyer. Unntatt er
innretninger med utelukkende maritimt
mannskap og maritime funksjoner som
f.eks. rene forsynir..gsskip og passasjerskip.» .
Presidenten foreslår alternativ votering
mellom kc mi teens innstilling § 1, første ledd
og Hanna Kvanmos forslag.

Votering:
Ved alternativ votering mellom komiteens
innstilling og Hanna Kvanmos forslag bifaltes
innstillingen mot 2 stemmer.
Videre var innstillet under § 1:
Loven kommer også til anvendelse på virksomhet og innretninger som nevnt i første
ledd på område utenfor kontinentalsokkelen
så langt dette følger av folker-')tten eller av
særskilt avtale med fremmed stat.
Kongen kan gi regler om hvilke bestemmelser i denne lov som skal komme til anvendelse for rørledninger med tilbehør på
område som nevnt i første ledd, når de ikke
eies av norsk rettighetshaver og hverken begynner eller slutter på eller innenfor nevnte
område.
Loven gjelder ikke sjøgrunn undergitt pri-
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vat eiendomsrett og heller ikke i Svalbards
indre farvann og sjøterritorium.
For erstatningsansvar for forurensningsskade gjelder særlige regler, jfr. § 38.
Votering:
Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.
Videre var innstillet:
§ 2 Anvendel5e av annen norsk rett enn denne lov

Med mindre annet følger av lov eller av bestemmelse gitt av Kongen, gjelder annen
norsk rett enn denne lov for innretninger som
nevnt i § 1 og for virksomhet på disse.
Votering:
Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.
Videre var innstillet under § 2:
Annen norsk rett gjelder likevel ikke for
andre flyttbare innretninger under fremmed
flagg enn de som er permanent plassert, med
mindre annet er fastsatt ved lov eller ved bestemmelse av Kongen i statsråd.
Presidenten: Hanna Kvanmo har på vegne
av Sosialistisk Venstreparti fremmet forslag
om at annet punktum utgår.
Presidenten går ut fra at Sosialistisk Venstreparti kan gi uttrykk for sitt syn ved å
stemme mot annet punktum i innstillingens
§ 2.

Votering:
Komiteens innstilling bifaltes mot 2 stemmer.
Videre var innstillet under § 2:
For innretning utenfor norsk kontinentalsokkel tilknyttet virksomhet på område som
nevnt i § 1 første ledd første punktum gjelder
norsk rett så langt dette ikke kommer i strid
med folkeretten eller avtale med fremmed
stat.
Votering:
Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.
Videre var innstillet:
§ 3 Statens r~tt til undersjøiske petroleumsfore-

komster og forvaltningen av disse
Retten til undersjøiske petroleumsforekomster tilligger staten.
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Petroleumsforekomstene skal forvaltes slik
at de kommer hele det norske samfunn til
gode. Forvaltningen skal bidra til utviklingen
av norsk næringsliv og ivareta nødvendige
hensyn til annen virksomhet, distriktspolitiske interesser og natur- og miljøvern.
§ 4 Definisjoner

I denne lov forstås med:
a) Petroleum, alle flytende og gassformige
hydrokarboner som finnes i naturlig tilstand i
undergrunnen, samt andre stoffer som utvinnes i forbindelse med slike hydrokarboner.
b) Petroleumsforekomst, en ansamling
av petroleum i en geologisk enhet, avgrenset
av bergarttyper ved strukturelle eller stratigrafiske grenser, kontaktflate mellom petroleum og vann i formasjonen, eller en kombinasjon av disse, slik at den petroleum som
omfattes overalt er i trykkommunikasjon
gjennom væske eller gass. Departementet bestemmer i tvilstilfelle hva som skal anses å
være en petroleumsforekomst.
c) Leteboring, boring av undersøkelsesog avgrensningsbrønner.

Videre var innstillet:
Kap. Il UNDERSØKELSE EITER PETROLEUM
§ 5 Tildeling av undersøkelsestillatelse m.v.
Departementet kan gi selskap eller annen
sammenslutning tillatelse til undersøkelse
etter petroleum i begrensede områder av havbunnen eller i dens undergrunn ('mdersøkelsestillatelse ).

Presidenten: Til § 5, første ledd foreligger et
avvikende forslag fremsatt av Carl I. Hagen
på vegne av Fremskrittspartiet:
«§ 5 første ledd skal lyde:
§ 5 tildeling av undersøkelsestillatelse
med videre
Departementet kan selge til selskap eller
annen sammenslutning tillatelse til undersøkelse etter petroleum i begrensede områder av havbunnen eller i dens undergrunn
(undersøkelsestillatelse).»
Presidenten foreslår alternativ votering
mellom komiteens innstilling og hr. Hagens
forslag.

Votering:
d) Utvinning, produksjon av petroleum,
behandling og lagring av denne for transport
samt bygging, plassering og drift av innretninger for slik virksomhet, herunder boring
av produksjonsbrønner.
e) Rettighetshaver, selskap eller annen
sammenslutning som innehar tillatelse gitt i
medhold av denne lov eller lov av 21. juni
1963 om utforskning og utnyttelse av undersjøiske naturforekomster, jfr. kgl. resolusjon
av 9. april 1965 om utforskning og utnyttelse
av undersjøiske petroleumsforekomster og
kgl.resolusjon av 8. desember 1972 om undersøkelse etter og utnyttelse av undersjøiske
petroleumsforekomster.
f) Kontinentalsokkelen, havbunnen og
grunnen under denne utenfor norsk sjøterritorium, så langt den kan anses å være en naturlig forlengelse av norsk landterritorium,
men ikke kortere enn 200 nautiske mil fra
grunnlinjene som sjøterritoriet er målt fra,
dog ikke utover midtlinjen i forhold til andre
stater.

Ved alternativ votering mellom komiteens
innstilling og Carl I. Hagens forslag bifaltes
innstillingen mot 2 stemmer.

Videre var innstillet under § 5:
Med mindre det fastsettes et kortere tidsrom i den enkelte undersøkelsestillatelse gis
tillatelsen for 3 kalenderår.
Undersøkelsestillatelsen kan gi rett til geologiske, geofysiske, geokjemiske og geotekniske undersøkelser, herunder grunne boringer.
Departementet kan gi innehaver av undersøkelsestillatelse samtykke til andre undersøkelser.
Kongen kan gi forskrifter om hva en søknad om undersøkelsestillatelse skal inneholde,
hva en slik tillatelse omfatter, de nærmere
vilkår for tillatelsen og om den avgift som
skal betales.
Departementet kan iverksette undersøkelser som nevnt i dette kapittel uten undersøkelsestillatelse.
Votering:

Votering:
Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.
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2. Oversikt over den nasjonale og den internasjonale
menneskerettighetsbeskyttelsen
2.2 Særskilt om menneskerettighetskonvensjonene og deres internasjonale
gjennomføring

2.2.5 Den nasjonale og den internasjonale gjennomføringen
2.2.5.1 Den nasjonale side
Allment kan en si at selv om konvensjonene formen er folkerett, er de etter sitt innhold krav rettet til den
interne rett. De søker en kollektiv, om enn ufullstendig gjennomføring av den målsetting som
Verdenserklæringen stilte opp for alle stater. De krav det gjelder, angår ikke bare de enkelte lands
forfatningsrett, f.eks ved i Norge å supplere eller tre i stedet for individets grunnlovsvern; De påvirker også
forvaltningsretten, strafferetten, sivil- og straffeprosessen, og tildels også andre rettsfelter som f.eks
familieretten.
At menneskerettighetene sikres på denne måten ved konvensjon, er for de fleste stater i dag et aktuelt
alternativ til den mer tradisjonelle form for sikring, nemlig ved grunnlov og nasjonale håndhevelsesmidler. De
fleste stater følger imidlertid begge linjer. I land med stabile og konservative forfatningsformer, som Norge, har
utviklingen i begge henseende gått nokså tregt (foran, 2.1.2). Den går atskillig raskere i land med store
omveltninger. I de siste år har det hendt mange ganger at et nytt styre i et land begynner sitt virke med å ta på
seg nye internasjonale forpliktelser samtidig som de får ny grunnlov som skal gjennomføre demokrati og
menneskerettigheter. Eksempler kan like gjerne tas fra Latin-Amerika, Asia og Afrika som fra de østeuropeiske
land og den tidligere Sovjetunionen.
Det lar seg ikke gjøre å sammenligne en sikring ved grunnlov helt generelt med sikring ved konvensjon. Den
første tar utgangspunkt i nasjonal suverenitet, den andre i internasjonalt samarbeid. Den første er for så vidt
tradisjonell, mens den andre er framtidsrettet. De nærmere fordeler og ulemper vil imidlertid naturligvis
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avhenge av en rekke forhold f.eks av mulighetene for å si opp konvensjonene på den ene side og for å endre
grunnloven på den annen, av effektiviteten av håndhevelsesmidlene på det nasjonale og internasjonale plan, og
av mulighetene for utvikling av beskyttelsen.
Folkeretten savner lovgiver og tvangsmidler. Hverken rettsdannelsen eller håndhevelsen skjer derfor som i
den nasjonale rett. Men dette er ingen avgjørende svakhet i sammenligning med nasjonalt vern, fordi det også i
intern rett er vanskelig å håndheve menneskerettighetene mot staten, i det minste uten en streng maktdeling.
Demokrati i betydning flertallsstyre sikrer ikke uten videre dette.
Den nasjonale gjennomføring av menneskerettighetene vil tross alt i overskuelig tid være alfa og omega. Det
gjelder også for de rettighetene som skal sikres ved traktat. Den nasjonale gjennomføringsplikt etter
konvensjonene kan sies å være dobbel: Staten skal så vel respektere som sikre rettighetene. Det første skjer ved
at de som handler på dens vegne lar være å krenke dem, men det siste innebærer noe mer. Ofte må staten ta
positive skritt, ved lovgivning og på andre måter, f.eks for å forebygge krenkelser. Men som hovedregel stiller
konvensjonene statene fritt ved valg av gjennomføringsmåte. Noen stater lar konvensjoner
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de er bundet av, ha umiddelbar virkning i intern rett. I andre stater er det i stedet tale om et grunnlovsvern, eller
vern gjennom vanlig lovgivning etter ulike prinsipper, herunder de som nedenfor (særlig kap. 3 og 7) kalles
inkorporasjon eller transformasjon av konvensjonene. Men det kommer kanskje like ofte andre tiltak i stedet
eller i tillegg, finansielle, administrative og judisielle. De siste betegnes gjerne som rettsmidler eller
håndhevelsesmidler («remedies»).
Den nasjonale gjennomføring for Norges vedkommende blir drøftet i senere kapitler (se kap. 5 slik det er i
dag, kap. 6-12 om hvordan stillingen bør bli for den rettslige gjennomføring, og kap. 13 om andre tiltak.)

2.2.5.2 Den internasjonale side
Den nasjonale gjennomføring står imidlertid under et internasjonalt tilsyn som er utbygd med egne
institusjoner og virkemidler. Konvensjonene varierer meget på dette punkt, se oversikten nedenfor under 2.3 og
den nærmere omtale av en rekke konvensjoner i kapittel 9. Bare noen hovedtrekk kan få sin omtale her.
Institusjoner og kompetanse. En rekke av konvensjonene oppretter egne organer eller institusjoner, og
fastsetter deres oppgaver eller kompetanse. Under navn av kommisjoner, komiteer og i to tilfelle domstoler (en
europeisk og en amerikansk), skal disse institusjoner overvåke den nasjonal gjennomføring av konvensjonene
ved forskjellige midler. Det gjelder særlig behandling av rapporter og klager, i noen tilfelle generelle
anbefalinger, undersøkelser, inspeksjon m.v. Organene har sin kompetanse på det folkerettslige plan. Deres
oppgave er ikke å påse at nasjonal rett blir korrekt anvendt, men at resultatet er i samsvar med vedkommende
konvensjon.
Uavhengighet for organet er en viktig side ved disse ordninger. Det gjelder i forhold til statene, til andre
parter, særlig klagere, og til de internasjonale organisasjonene som har tatt initiativ til konvensjonene og gjerne
er ansvarlig for organets sekretariat. De viktigste tilsynsorganene skiller seg i så måte fra de fleste
mellomstatlige organer ellers. De består nemlig av medlemmer som deltar i personlig egenskap, ikke som
representanter for statenes regjeringer. Denne uavhengighet er uttrykkelig foreskrevet for Kommisjonen og
Domstolen under Europakonvensjonen, og for de konvensjonsbaserte tilsynsorganer i FN-familien
(Menneskerettighetskomitéen, m.fl). Den søkes sikret ved måten de blir valgt på, og ved regler og praksis om
medlemmenes habilitet.
Tilsynsformene. Organenes funksjoner kan som utgangspunkt betegnes som et tilsyn med hvordan statene
overholder sine plikter. Tilsynet føres enten
a) generelt med gjennomføringen, eller
b) spesielt ved å behandle påstander om krenkelser overfor bestemte ofre.
Til henholdsvis a) og b) svarer de to viktigste formene for tilsyn, nemlig dels behandling av rapporter fra
statene selv om gjennomføringen, og dels behandling av klager fra noen som har klagerett.
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Konvensjonene binder organene og setter vilkår for bruken av deres kompetanse, og de har ofte myndighet til
selv å fastsette sin saksbehandling (reglement) innenfor konvensjonenes rammer. Konvensjonsorganer har – til
forskjell fra de paktbaserte organer f.eks i FN – sjelden adgang til å utøve tilsyn av eget tiltak. Men det
forekommer, bl.a i torturkonvensjonene i FN og Europarådet, og i Den europeiske
menneskerettighetskonvensjon (EMK) art 57, som gir generalsekretæren en myndighet som brukes sjelden.
I organenes gjøremål inngår gransking av fakta og av nasjonal retts samsvar med konvensjonene, og ikke
minst tolking og anvendelse av konvensjonene. Organene kan ta standpunkt ved uttalelser og anbefalinger,
eventuelt dom, men kan også foreta forliksmegling i tvister.
Rapportering fra statene med påfølgende kritisk behandling av det kompetente organ er særlig mye brukt i
FN-systemet. Det er der blitt den sentrale virkemåte for en rekke uavhengige komiteer. Formen ble først
utviklet i ILO, der den kanskje har funnet sin mest effektive anvendelse. Den er også tatt opp bl.a i Europarådet
under Sosialpakten.
Rapportbehandling regnes som en lempelig tilsynsform. Statene har plikt til å avgi rapporter om hvordan
vedkommende konvensjon er gjennomført hos dem, innen visse frister, og gjerne periodisk gjentatt. Organets
gransking av rapportenes faktiske og rettslige innhold opp mot konvensjonenes krav, innebærer en skriftlig og
muntlig dialog om svake og sterke punkter, og om faktorer og vanskeligheter som påvirker, gjennomføringen.
Rapportbehandlingen kan avdekke svikt og svakheter ved gjennomføringen uten at det er nødvendig å utpeke
ofre for individuelle konvensjonsbrudd. At den skjer i en korrekt atmosfære, men under full offentlighet, kan
bidra til at statene tar hensyn til de anbefalinger som kommer fram, selv om disse ikke er formelt bindende som
pålegg. Forsømmer, staten å treffe nødvendige tiltak, vil disse vanligvis bli etterlyst eller forsømmelsen påpekt,
iallfall under behandlingen av senere rapporter.
Klagesakene er i praksis den mest konkrete
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form for det internasjonale vern. De er kjent både regionalt og globalt. Den mest omfattende klagepraksis er fra
EMK, der den prinsipielt fører til bindende avgjørelser av klagene – hvorav de aller fleste riktignok blir avvist
pga strenge vilkår for realitetsbehandling. Avgjørelsene treffes etter et tosporet system, enten av
Ministerkomitéen eller av Domstolen, i begge tilfelle etter innstilling (rapport) fra Kommisjonen. En klage kan
også bli avgjort ved et forlik, som er bindende for partene når det er godkjent av Kommisjonen eller
Domstolen.
Vilkårene for fremme av sakene og saksbehandlingen ved de internasjonale organer er bestemt av at deres
tilsyn er subsidiært i forhold til den nasjonale gjennomføring. I en klagesak må nasjonale rettsmidler først være
uttømt, ellers blir saken avvist. Men den internasjonale behandlingen og avgjørelsen er uavhengig av de
nasjonale bestemmelser og vedtak, også når disse har tatt hensyn til konvensjonene som del av nasjonal rett.
Om en rapport hevder å ha gjennomført konvensjonens krav i nasjonal lovgivning og praksis, kan organet
likevel mene at så ikke er tilfelle, og anbefale endringer. Og i en klagesak vil tolking og anvendelse av
konvensjonene skje ut fra prinsippet om deres autonomi, også slik at nasjonale tolkninger av inkorporerte
konvensjonsbestemmelser kan bli underkjent.
Praktisk betydning. Bruken og effektiviteten av de internasjonale gjennomføringstiltakene varierer atskillig.
I en særstilling står imidlertid det europeiske klagesystemet etter EMK av 1950. Det er uten sammenligning
mest brukt av samtlige, det er best kjent og innarbeidet i de land som er tilsluttet det, og dets avgjørelser blir
praktisk talt unntaksfritt respektert og gjennomført, også når de går statene imot. De mange tusen saker har i
hundrevis av tilfelle blitt avgjort ved at Ministerkomitéen eller Domstolen har slått fast krenkelser. At klagene i
enda mange flere tilfelle er avvist, svekker ikke dette inntrykket. Riktignok kan det meget lett hende at
konvensjonsbrudd ikke blir påklaget, eller at en berettiget klage må bli avvist av formelle grunner, f.eks fordi
man har forsømt å uttømme de nasjonale rettsmidler eller overholde klagefristen. Hovedinntrykket må likevel
være at konvensjonsbrudd bare unntaksvis forekommer i disse land, hva enten dette skyldes
konvensjonssystemet eller har andre årsaker. Formodentlig er begge deler tilfelle.
De andre klagesystemene er ikke så innarbeidet. Viktigst er uten tvil den valgfri protokoll til pakten om sivile
og politiske rettigheter. En ganske fyldig praksis i flere hundre saker siden 1977 har tatt stilling til mange
alvorlige klager mot land både i og utenom Europa. Selv om ordningen er enklere: med bare en instans,
Menneskerettighetskomitéen, rent skriftlig bevisføring og prosedyre, uten bindende vedtak, blir dens syn
(«views») gjennomgående respektert.
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Det har vært endel debatt om hva rapportordningenes betydning er og kan bli. Særlig grundig og effektiv
mener man at ILO-ordningen er. Når det gjelder saklig rekkevidde, er den mest omfattende av dem utvilsomt
den under de to FN-konvensjonene av 1966, og kanskje først og fremst den om sivile og politiske rettigheter.
Ordningenes praktiske betydning bør ikke undervurderes. Selv om mange stater til å begynne med så ut til å ta
den noe lettvint, har de fleste stater tydeligvis høstet lærdom av den. Både prinsippspørsmål og praktiske
svakheter kan bli tatt opp uten at staten settes på anklagebenken, slik som i klagesaker. Ved at Komiteen har
oppnådd statenes tillit for saklig holdning, og etter at de politiske spenninger som særlig skyldtes tidligere
forhold mellom øst og vest, er borte, er det grunn til å tro at den vil bli mer og mer effektiv som middel til å
bedre den rettslige og faktiske stilling for sivile og politiske rettigheter over hele kloden. (Se en rapport fra Det
norske menneskerettighetsinstitutt, Making the Reporting Procedure under the International Covenant on Civil
and Political Rights More Effective, Publication No. 8/1991.)
Rettsskapende funksjon. Kanskje den viktigste side av det internasjonale tilsyn på noe lenger sikt er at
organenes avgjørelser virker rettsskapende. Ikke bare domstolene i Strasbourg og San José, men også de
europeiske og amerikanske menneskerettighetskommisjonene og andre halv- judisielle organer, som
Menneskerettighetskomitéen og noen andre i FN-systemet, samt f.eks ILOs ekspertkomité, legger stor vekt på
tidligere praksis.
Som rettskildefaktor innenfor det internasjonale tilsyn har denne praksis meget stor vekt. Dens betydning blir
desto større fordi konvensjonsbestemmelsene er vage og generelle. Det er praksis som avgjør både hvilke
faktiske forhold som vil bli ført inn under dem (hva betyr f.eks privatliv?) og hvordan de skal tolkes (hva er en
tillatt innskrenkning i retten til respekt for privatlivet?). De internasjonale standarder som utvikles gjennom
praksis, innebærer en utfylling og presisering på utallige punkter. Når menneskerettighetskonvensjonene har
latt et spørsmål stå åpent, kan de nemlig ikke tolkes i favør av statenes frihet, slik man før mente at
folkerettslige plikter måtte forstås. Ved at tolkning og utfylling er lagt i hendene på uavhengige internasjonale
organer, vil disse også måtte ha konvensjonenes
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formål, beskyttelse av individet, for øye.
Ved at tilsynsorganene selv legger vekt på sin praksis, er det naturlig at denne også vil spille stor rolle når
nasjonale organer skal anvende konvensjonsreglene, umiddelbart eller som følge av inkorporasjon eller
transformasjon. Utvalget vil komme tilbake til dette punkt, både for gjeldende norsk retts vedkommende, og i
sine vurderinger og forslag.

5. Menneskerettighetskonvensjonenes stilling i norsk rett
5.2 Menneskerettighetskonvensjonene og norsk lovgivning

5.2.2 Lovgivning i forbindelse med ratifikasjon av noen sentrale
menneskerettighetskonvensjoner
5.2.2.1 Den europeiske menneskerettighetskonvensjon med protokollen
I St.prp.nr.83 (1951) innbød regjeringen Stortinget til å samtykke i at Norge tiltrådte Den europeiske
menneskerettighetskonvensjon 4. november 1950 (EMK), se nærmere avsnitt 9.2.1. Proposisjonen inneholdt en
gjennomgang av Europarådets arbeid med å utforme konvensjonsteksten, begrunnelsen for at Europarådet tok
opp saken (til tross for at et tilsvarende arbeid pågikk i FN) og bemerkninger til de enkelte bestemmelser i
konvensjonen. Hvordan konvensjonen skulle gjennomføres i norsk rett, ble ikke særlig drøftet. Man nøyde seg
med å undersøke om det forelå rettsharmoni mellom konvensjonen og norsk rett. To av konvensjonens
bestemmelser ble viet særlig oppmerksomhet i denne sammenheng:
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Det ble antatt at den dagjeldende § 2 siste punktum i grunnloven om at «Jesuiter maa ikke taales», ville
komme i strid med art 9 om religionsfriheten. Siden det ville ta tid å oppheve en grunnlovsbestemmelse, tok
Norge forbehold behold til art 9 ved ratifikasjonen. Dessuten drøftet proposisjonen forholdet til art 32 om
Ministerkomitéens myndighet til å avgjøre om en konvensjonsstat har krenket konvensjonen i de tilfelle saken
ikke blir innbrakt for Domstolen. Bakgrunnen var tvil om hvorvidt grunnloven § 88 som bestemmer at
Høyesterett dømmer i siste instans, åpnet adgang til å overlate dømmende myndighet til et slikt organ. Dette
førte til en viss debatt i Stortinget, og til at Stortingets tilslutning til Utenrikskomitéens innstilling – hvor
ratifikasjon med forbehold for art 9 ble foreslått – ble gitt mot fire stemmer. EMK ble ratifisert 15. januar 1952
og trådte i kraft for Norge 3. september 1953.
I 1956, etter at Stortinget med 111 mot 31 stemmer hadde vedtatt å oppheve jesuitt-bestemmelsen i
grunnloven, ble forbeholdet mot art 9 tilbakekalt. Det er redegjort nærmere for drøftelsene i forbindelse med
utarbeidelsen av og tiltredelsen til EMK i Møse i Festskrift Lovavdelingen (1986) s 148 flg og Løchen i
Mennesker og Rettigheter (1990) s 31 flg.
Det knytter seg en rekke protokoller til EMK. De er beskrevet i avsnitt 9.2.1. Fremstillingen nedenfor gjelder
drøftelsene i forbindelse med den norske tilslutning til dem.
I St.prp.nr.61 (1952) ble Stortinget innbudt til å gi samtykke til at Norge ratifiserte den første protokoll til
EMK, vedtatt 20. mars 1952, som bl.a beskytter eiendomsretten og foreldres rett til å gi sine barn oppdragelse
og undervisning i samsvar med deres egen overbevisning. I proposisjonen ble protokollens materielle
bestemmelser gjennomgått. Norsk rett ble funnet å tilfredsstille kravene i protokollen, og Stortinget samtykket
enstemmig i ratifikasjon uten noen forutgående debatt. Protokollen ble ratifisert av Norge 18. desember 1952
og trådte i kraft 18. mai 1954.
Norge avga 10. desember 1955 for første gang erklæring om anerkjennelse av individuell klagerett til
Kommisjonen etter EMK art 25. Stortinget hadde enstemmig og uten debatt samtykket i at en slik erklæring ble
avgitt. Konvensjonens stilling i norsk rett ble ikke berørt i den forbindelse, jf St.prp.nr.104 (1955).
Annen protokoll til EMK – om Domstolens myndighet til å gi rådgivende uttalelser – ble ratifisert av Norge
12. juni 1964. Protokollen trådte i kraft 21. september 1970. Den inneholder ingen materielle bestemmelser av
betydning for individets rettsstilling.
Tredje protokoll til EMK om endring av artiklene 29, 30 og 34, ble ratifisert av Norge
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12. juni 1964 og trådte i kraft 21. september 1971. Endringene angår Kommisjonens saksbehandling og reiser
ingen spørsmål om forholdet til norsk rett. Stortingets samtykke til ratifikasjon var enstemmig.
I St.prp.nr.55 (1963–1964) ble Stortinget innbudt til å samtykke i ratifikasjon av fjerde protokoll til EMK,
vedtatt 16. september 1963. Protokollen forbyr gjeldsfengsel, sikrer bevegelsesfrihet og retten til opphold i den
stat vedkommende er borger av, samt beskytter utlendinger mot kollektiv utvisning. I proposisjonen
gjennomgås de enkelte artikler, og det foretas visse presiseringer som tar sikte på å vise at det foreligger
rettsharmoni. Stortinget samtykket enstemmig i ratifikasjon, uten noen forutgående debatt. Protokollen ble
ratifisert av Norge 12. juni 1964 og trådte i kraft 2. mai 1968.
30. juni 1964 avga Norge for første gang erklæring om anerkjennelse av Menneskerettighetsdomstolens
myndighet i alle saker som angår fortolkningen og anvendelsen av EMK, jf art 46. Spørsmålet var blitt forelagt
for Stortinget i St.prp.nr.112 (1963–1964), som enstemmig hadde gått inn for at Norge skulle avgi slik
erklæring. Konvensjonens stilling i norsk rett ble ikke drøftet.
Femte protokoll til EMK dreier seg om prosessuelle endringer av konvensjonen, og har ikke interesse her.
I St.prp.nr.6 (1987–1988) ble Stortinget bedt om å samtykke i ratifikasjon av sjette protokoll til EMK om
opphevelse av dødsstraff i fredstid. I proposisjonen ble det, konstatert at det ikke var noen internrettslige
hindringer for å tiltre protokollen siden Norge hadde opphevet dødsstraffen i fredstid allerede ved straffeloven
av 1902. Stortinget samtykket enstemmig i ratifikasjon, og protokollen ble ratifisert av Norge 25. oktober 1988.
Syvende protokoll til EMK fastsetter minimumsrettigheter ved utvisning av utlendinger, rett til overprøving
av skyld eller straffespørsmålet i straffesaker, krav på erstatning for uskyldig dømte, forbud mot straff på nytt
for samme lovbrudd og likestilling mellom ektefeller. Siktemålet med protokollen var bl.a å redusere
forskjellen mellom EMK og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. I St.prp.nr.6 (1987–1988),
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hvor Stortinget ble bedt om å samtykke i ratifikasjon av protokollen, gis en relativt utførlig redegjørelse for
bestemmelsene i protokollen og forholdet til norsk rett. Det ble lagt til grunn at norsk rett tilfredsstilte kravene i
protokollen.
Stortinget samtykket enstemmig i ratifikasjon. Norge ratifiserte protokollen 25. oktober 1988. Den trådte i
kraft for Norge 1. januar 1989.
Åttende protokoll til EMK ble ratifisert av Norge 25. oktober 1988. Protokollen trådte i kraft 1. januar 1990.
Den innebærer en endring av visse prosessuelle bestemmelser i EMK, og reiser ikke spørsmål i forhold til norsk
rett.
Sjette, syvende og åttende protokoll ble behandlet under ett i Stortinget. Hverken komitéen eller Stortinget i
plenum kom med synspunkter som avvek fra proposisjonens.
Niende tilleggsprotokoll 6. november 1990 til EMK om rett for individer til på visse vilkår å bringe saker inn
for Domstolen, ble ratifisert av Norge 15. januar 1992. Protokollen reiser ikke spørsmål om forholdet til norsk
rett. Det samme gjelder tiende tilleggsprotokoll 25. mars 1992 hvoretter Ministerkomitéens vedtak ikke lenger
skal treffes med to tredjedels, men med alminnelig flertall. Den ble undertegnet av Norge uten forbehold om
ratifikasjonssamtykke 25. mars 1992.

8. Generelle hensyn ved vurderingen av hva som bør inkorporeres.
8.6 Må konvensjonen være «egnet» for innarbeidelse?

8.6.1 Om «egnethet» og begrepet «self-executing»
Mandatet fastslår at utvalget skal vurdere hvilke konvensjoner som er egnet for innarbeidelse.
Det kan ligge nær å spørre om ikke enhver menneskerettighetskonvensjon må anses «egnet». Det dreier seg
om internasjonale konvensjoner Norge har forpliktet seg til å følge. Deres formål er å sikre individets
rettigheter. Er det da mulig å sondre mellom mer eller mindre «egnede» menneskerettighetskonvensjoner?
En slik synevinkel er imidlertid ikke treffende.
Den omstendighet at en bestemmelse er inntatt i en konvensjon, innebærer at den under utarbeidelsen ble
ansett egnet til å fremme beskyttelsen av menneskerettighetene. Det er ikke dermed gitt at den er egnet til å bli
innarbeidet i nasjonal rett. Som nevnt i avsnitt 3.2, innebærer ikke konvensjonene noen folkerettslig plikt til
inkorporasjon eller transformasjon (se om begrepsbruken avsnitt 3.1).
Rettsstillingen i andre land er også illustrerende. En rekke land bygger på et såkalt «monistisk» system, dvs at
folkerettslige regler uten videre ansees som interne rettsregler (se kapittel 4). Prinsippets anvendelsesområde og
den rettstekniske metode som benyttes, kan variere. For utvalgets formål er det tilstrekkelig å fastslå at når
menneskerettighetskonvensjonene inkorporeres i norsk rett; vil det oppstå tilsvarende spørsmål som i disse
land.
I flere av disse land stilles det som vilkår for direkte anvendelse at den folkerettslige traktat er «selfexecuting» (jf bl.a avsnitt 4.5). Dette kan følge av skrevne bestemmelser eller av rettspraksis. Begrepet har ikke
nødvendigvis samme innhold i alle land. Med utgangspunkt i Rehof og Trier (1990) s 73 med henvisning til
Espersen (1970) kan man gi følgende definisjon av begrepet:
Med «self-executing» menes det forhold at traktaten eller en bestemt del av den er utformet slik at teksten
som sådan er egnet til å bli umiddelbart anvendt av nasjonale myndigheter. Rettsanvendere skal være i stand til
å konkretisere de plikter og rettigheter traktatene skaper. Videre forutsettes det at lovgivning ikke er nødvendig
før individuelle rettigheter kan utledes av traktatteksten. En «self-executing» traktat vil i monistiske stater bli
gitt «direct effect», dvs at de nasjonale domstoler kan anvende regelen uten særskilt støtte i nasjonal rett. I disse
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stater er det den rettsanvendende myndighet – i siste instans domstolene – som i det enkelte tilfelle avgjør om
en traktatbestemmelse er self-executing eller ikke.
I en annen generell fremstilling av menneskerettighetene omtales begrepet slik (van Dijk og van Hoof (1990)
s 12:
«In states in which international law has internal effect one must ascertain for each provision of
international law separately whether it is directly applicable – is self-executing – ; so that individuals may
directly, invoke such a provision before the national courts. The self-executing character of a provision of
international law may generally be presumed when the content of such a provision can be applied in a
concrete case without there being a need for supplementary measures on the part of the national
authorities.»
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Doktrinen om «self-executing treaties» har særlig vært benyttet i USA, som har et «monistisk» system. Det
samme gjelder Nederland, som har tradisjoner med å anvende konvensjoner i nasjonal rett. I en finsk
avhandling som bl.a bygger på rettssammenlignende oversikter vurderes dette slik (Scheinin (1991) English
summary s 352):
«The doctrines of self-executing treaties (the USA) and of treaty provisions «binding on everyone», (the
Netherlands) seem, however, to entail problems. Neither in the USA nor in the Netherlands has it been
possible to develop uniform criteria for the direct applicability of international treaties. Another problem
with the doctrines is that they tend to lead to an all-or-nothing approach in which a treaty provision is either
of decisive importance or it is simply overlooked as irrelevant.»
Sitatene ovenfor peker på et viktig forhold: Det er unøyaktig å spørre om en konvensjon generelt er «egnet».
Svaret kan være forskjellig i forhold til ulike bestemmelser i samme konvensjon, se nærmere om dette
nedenfor. En annen sak er at en konvensjon kan inneholde så mange uegnede bestemmelser at den ut fra en
helhetsvurdering av den grunn ikke ansees egnet.
Spørsmålet om en konvensjonsbestemmelse er «egnet» for anvendelse i intern rettsanvendelse, kan også sees
formulert som et spørsmål om den er «directly applicable» eller har «direct effect». Den nærmere uttrykksmåte
vil avhenge av det interne rettssystem (jf Alston (1991), sitert i avsnitt 8.7.3.2 nedenfor).
Uansett hvilke uttrykk som benyttes, sier de ikke nødvendigvis noe om hvordan et rettsspørsmål skal løses
hvis det er motstrid mellom konvensjonsbestemmelsen og interne rettskilder. At en konvensjonsbestemmelse
kan påberopes og anvendes i intern rett, er prinsipielt et annet spørsmål enn dens trinnhøyde (jf kapittel 10).
Som følge av det tradisjonelle dualistiske utgangspunkt kjenner norsk rett ikke begrepet «self-executing»
eller tilsvarende uttrykk. De lovbestemmelser som har gitt folkeretten direkte gjennomslag (f.eks
straffeprosessloven 22. mai 1981 § 4, jf avsnitt 5.2.1) er så vidt få at det hverken i praksis eller teori har vært
ansett nødvendig å utvikle egne kriterier for hvilke bestemmelser som etter sin art kan gis «direkte virkning» i
norsk rett. Heller ikke vår anvendelse av presumsjonsprinsippet har gjort det nødvendig med inngående
drøftelser av disse spørsmål. At slike begreper ikke har vært benyttet på menneskerettighetsområdet, henger
nok også sammen med at det først og fremst er EMK og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter
som har vært påberopt for domstolene. De fleste av disse bestemmelsene er så vidt konkret utformet at de i
andre land ansees som «self-executing» eller «directly applicable».
Dersom Norge innen, menneskerettighetsområdet helt eller delvis skulle inkorporere
menneskerettighetskonvensjoner, viser sideblikket til land som tradisjonelt har vært ansett som «monistiske» at
det ikke er uvanlig å stille visse betingelser før en konvensjonsbestemmelse gis direkte virkning i nasjonal rett.
Utvalget anser det derfor nødvendig å drøfte begrepet «egnethet» som avgrensningskriterium, vurdere dets
hensiktsmessighet og overveie nærmere hvilke typer bestemmelser som eventuelt kan ansees egnet.
I denne forbindelse er det verd å minne om at Transformasjonskomitéen anså det som et vilkår for å
gjennomføre konvensjoner i norsk rett ved inkorporasjon (istedenfor transformasjon) at vedkommende
konvensjon eller konvensjonsbestemmelse lot seg anvende umiddelbart, dvs uten omskrivning, og betegnet
denne egenskap som «self executing», se NOU 1972:16 s 78-80. Komitéen foretok i denne sammenheng en
analyse av begrepet slik det benyttes i den internasjonale teori, og fant ikke å ville benytte det:
«Et vilkår for å nytte inkorporasjonsmetoden istedenfor en transformasjon er at vedkommende traktat eller
traktatbestemmelse lar seg anvende umiddelbart, dvs. uten omskriving. Denne egenskap betegnes ofte «self
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executing». Begrepet self executing brukes imidlertid i den internasjonale juridiske teori som stikkord for
flere forskjellige, egenskaper ved traktatbestemmelser, bl.a. hvis
det har vært partenes hensikt at bestemmelsen skal anvendes umiddelbart i intern rett, eller
de er så konsist avfattet at de kan anvendes uten videre internt, eller
de er tilstrekkelig konsist avfattet og det nasjonale rettssystem ikke forhindrer umiddelbar anvendelse, eller
det nasjonale rettssystem i den forpliktete stat generelt bygger på «automatisk» inkorporasjon eller
adopsjon (ren monisme).
Definisjonens ulike innhold viser seg tydelig ved hvem eller hva det refereres til.
...
Bare i tilfellene a og b er det mulig ved en undersøkelse av traktatteksten (og eventuelt det internasjonale
bakgrunnsmaterialet) å konstatere hvorvidt den er «self-executing».
Komitéen vil etter dette ikke nytte begrepet «self-executing». Man har isteden valgt å oppstille to av
hverandre uavhengige forutsetninger
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som normalt må være for at en traktat kan anses som umiddelbart anvendelig og dermed egnet til
inkorporasjon. Disse forutsetninger utgjør vesentlige ledd i begrepet «self-executing», og nettopp de ledd
som er av betydning for valg av gjennomføringsmetode.»
Transformasjonskomitéen lot det for det første være avgjørende hvem som er normadressat:
For det første må traktaten ikke bare ta sikte på en rent folkerettslig regulering, men være utformet slik at
de enkelte individer eller andre rettssubjekter i de kontraherende stater framtrer som dem som forpliktes
eller berettiges ved reglene (er «normadressater»). Reglene må være utformet slik at de direkte tar sikte –
eller etter sin formulering lar seg anvende – på internrettslige rettsubjekter, enten disse er privatrettslige
eller offentligrettslige.»
Traktatbestemmelsen måtte dessuten være fullstendig og uttømmende:
«Den annen forutsetning som må oppfylles for at traktatbestemmelsen umiddelbart lar seg inkorporere i
intern rett, er at den er så fullstendig og uttømmende at den uten videre lar seg anvende. Det må m.a.o. ikke
være nødvendig for at den skal kunne anvendes at det blir utferdiget supplerende nasjonale regler eller at
traktaten muliggjør et valg mellom forskjellige ordninger ved den interne gjennomføring. I visse tilfelle vil
likevel skjønnsmessige kriterier kunne utfylles og anvendes av domstolene uten nærmere forskrifter.»
Redegjørelsen foran viser at det ikke er fremmed for norsk rettstenkning å stille krav til
konvensjonsbestemmelser som skal kunne anvendes umiddelbart.
Et generelt forhold bør has for øye under den videre drøftelse: Transformasjonskomitéens perspektiv var først
og fremst om inkorporasjon kunne benyttes som eneste oppfyllelsesmåte. I dag er situasjonen at Norge i en
årrekke har vært bundet av menneskerettighetskonvensjonene etter først å ha konstatert rettsharmoni. Når
nasjonal rett allerede inneholder utdypninger og presiseringer, blir det færre betenkeligheter ved å inkorporere
bestemmelser som i seg selv kunne synes for vage til «direkte anvendelse». Transformasjonskomitéen var inne
på muligheten for å sondre mellom traktatens enkelte bestemmelser når man drøfter dens «egnethet», jf foran
(NOU 1972:16 s 80 første spalte):
«Ofte vil noen, men ikke alle regler i en traktat oppfylls vilkårene ovenfor til direkte inkorporasjon. Man vil
da selvsagt kunne nytte direkte inkorporasjon for de direkte anvendelige bestemmelsene og nytte
transformasjonsmetoden for de øvrige reglene. Jf. kunngjøring ved kongelig resolusjon 19. desember 1909
av nordisk konvensjon 6. februar 1931, om visse internasjonal- privatrettslige forhold,, hvor konvensjonen
ble kunngjort gjeldende med lovs kraft, men hvor det på ett enkelt punkt – konvensjonens artikkel 4 – ble
gitt en nærmere gjennomføringsforskrift ved resolusjonen. (Bestemmelsen gjelder tinglysning ved ektepakt
som vilkår for at den kan gjøres gjeldende mot tredjemann).
Et noe spesielt spørsmål oppstår dersom traktaten krever overtredelse av sine regler belagt med straff (eller
selv oppstiller strafferegler). Etter grunnloven § 96 kan ingen straffes uten etter lov. Dette bør lede til at
straffebestemmelsene tas inn i den norske gjennomføringslov, selv om traktaten forøvrig inkorporeres ...»
Utvalget vil presisere at vurderingen av egnethet må ta sitt utgangspunkt i norsk rett. Det er ikke gitt at
konklusjonen vil falle sammen med andre lands praktisering av kriteriet «self-executing». Det kan sies at
reformen prinsipielt sett innebærer at det gis skrevne regler om en bestemt type rettskilder, dvs
menneskerettighetskonvensjonene eller noen av dem. Drøftelsen må følgelig skje på bakgrunn av det norske
rettskildebilde, som kan være forskjellig fra andre lands.
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8.6.2 Menneskerettighetsbestemmelsenes generelle karakter
En videre drøftelse av begrepet «egnet» kan ta utgangspunkt i at menneskerettighetene er generelle. Fordi de
er prinsippbestemmelser, er de gjerne formulert på en annen måte enn norske lovbestemmelser. Særlig springer
det i øynene at flere av dem har et anvendelsesområde som omfatter ulike livsområder. Ett illustrerende
eksempel er forbudet mot bl.a umenneskelig og nedverdigende behandling i FN-konvensjonen om sivile og
politiske rettigheter (SP) art 7 og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) art 3. Dette kan i
prinsippet omfatte så forskjellige situasjoner om de fysiske forhold under frihetsberøvelse i f.eks fengsler og i
psykiatriske institusjoner, bruk av isolat, (mangel på) medisinsk behandling, frihetsberøvelsens lengde, metoder
ved politiavhør, samt utlevering og utvisning av utlendinger til utrygt land
Også innen et enkelt rettsområde kan en konvensjonsbestemmelse omhandle forhold som i norsk rett er
regulert ved en rekke lovbestemmelser. Et nærliggende eksempel er prinsippet om «fair hearing» i EMK art 6
(1) og SP art 14 (1). Begrepet omfatter ulike prosessuelle spørsmål, bl.a inhabilitet, likestilling mellom partene,
spørsmål om opplesning av skriftlige vitneforklaring m.m. Disse spørsmål er løst i en
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rekke forskjellige bestemmelser i norsk prosesslovgivning.
På den annen side er en rekke konvensjonsbestemmelser relativt konkret utformet. Synspunktet om
rettighetens generelle art kan derfor lett overbetones. EMK art 6 (2)-(3) og SP art 14 (2)-(3) inneholder relativt
presise regler om siktedes rett til å bli informert om innholdet av siktelsen og retten til gratis tolkebistand. Slike
bestemmelser er ikke særlig forskjellige fra vanlige norske lovbestemmelser og utfyller det generelle prinsipp
om «fair hearing» jf foran. Likevel er det ikke til å komme forbi at konvensjonene ofte er mer generelle enn
tradisjonelle skrevne norske rettskilder.
Betydningen av at konvensjonenes generelle ordlyd gir begrenset veiledning ved løsning av enkeltspørsmål,
vil nok være noe større hvis innarbeidelse i norsk rett skjer ved inkorporasjon (henvisning) enn ved
transformasjon (gjengivelse i norsk språkdrakt), jf om begrepene avsnitt 3.1. Den siste metoden gir lovgiveren
mulighet for i noen grad å redusere tolkningstvil, bl.a i lys av konvensjonspraksis. Dette må imidlertid avveies
mot andre ulemper ved transformasjon (kapittel 7).
Utvalgets syn er at konvensjonsbestemmelsenes generelle karakter er en nødvendig konsekvens av at de skal
omfatte enhver form for statlig myndighetsutøvelse så langt de rekker. Dette forhold kan derfor vanskelig
benyttes som argument for at de ikke er «egnet» for innarbeidelse i nasjonal rett, med mindre man skulle avvise
den prinsippbeslutning som ligger til grunn for utvalgets mandat. Igjen er det av interesse å se hen til
situasjonen i land som enten generelt ansees som «monistiske» eller i alle fall har inkorporert
menneskerettighetskonvensjoner (kapittel 4). Det ville være nokså enestående i et internasjonalt perspektiv
dersom man skulle mene at f.eks EMK ikke kan innarbeides i norsk rett fordi den generelt ikke kan ansees tom
«egnet» eller «self-executing».
Noen konvensjoner er utvilsomt «rettssettende», dvs. at de til tross for at de er generelle, likevel er
tilstrekkelig presise til å bli formelt innarbeidet i norsk rett. I forhold til andre kreves en nærmere drøftelse, se
de følgende avsnitt. Et par forhold av mer prinsipiell art nevnes her.
Norsk rettspraksis taler for det standpunkt at i alle fall noen av konvensjonene bør kunne innarbeides. Enkelte
av dem har ved en rekke anledninger vært påberopt og anvendt for norske domstoler (avsnitt 5.3), dels i
forbindelse med presumsjonsprinsippet, dels på områder hvor konvensjoner allerede er inkorporert. Dette synes
ikke å ha medført synderlige problemer i praksis.
Det er også viktig å påpeke sammenhengen mellom konvensjonstekst og -praksis. Når den generelle ordlyd
gir begrenset veiledning for løsningen i enkeltsaker på det nasjonale plan, kan en rikholdig praksis ved
tilsynsorganene bidra, til å fastlegge rettsstillingen. Supplert med andre rettskilder blir dermed
konvensjonsbestemmelsen mer «egnet».
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8.6.3 Målsettingskonvensjoner
Særlig ubestemte er bestemmelser som er utformet snarere som målsettinger enn som konkrete forpliktelser.
Eksempelvis pålegger FN-konvensjonen 16. desember 1966 om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
(ØSK) art 12 statene å anerkjenne retten for enhver til å nyte den høyest oppnåelige grad av psykisk og fysisk
helse, bl.a ved å ta de skritt som er nødvendige med sikte på å forebygge, behandle og kontrollere sykdommer.
I en sak anlagt for nasjonale domstoler vil det ikke være enkelt å ta standpunkt til hvor langt den folkerettslige
forpliktelse rekker, og om myndighetenes tiltak er i strid med eller i samsvar med bestemmelsen.
Et annet eksempel er FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter art 23 (4) som pålegger statene å ta
egnede skritt («appropriate steps») for å sikre likestilling mellom ektefeller. Det fremgår av forhistorien at
bestemmelsen pga motstand fra flere stater ble utformet som en progressiv statsplikt som ikke skulle være
direkte anvendelig, se Nowak (1989) s 445-449. Dessuten nevnes at FNs rasediskrimineringskonvensjon
inneholder målsettingsbestemmelser, jf art 2 (1) som pålegger plikt til straks og med alle egnede midler å føre
en politikk som avskaffer diskriminering, og art 7 om øyeblikkelige og effektive forholdsregler med sikte på å
bekjempe fordommer som fører til rasediskriminering.
Eksemplene foran viser at målsettingsbestemmelser ikke bare finnes i konvensjoner om økonomiske, sosiale
og kulturelle rettigheter. selv om de er særlig fremtredende der.
Slike bestemmelser åpner for betydelige skjønnsmessige overveielser. Hvilke «skritt» som er «nødvendige»
med sikte på f.eks å bekjempe sykdommer (jf foran om ØSK art 12), gir rom for vurderinger av hvor betydelige
ressurser staten bør stille til disposisjon for dette formål, sammenholdt med andre viktige samfunnsoppgaver.
Slike prioriteringsspørsmål er av «politisk» karakter. Det kan anføres at dette ikke er rettsspørsmål, og at det
heller ikke er naturlig at norske dommere skal sette seg til doms over myndighetenes budsjettpolitikk. Man kan
heller ikke få dom for at en bevilgning bør stilles til disposisjon (jf avsnitt 11.3.2.1).
Her kan det riktignok bemerkes at selve
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vagheten ved målsettingsbestemmelser innebærer at de gir liten veiledning ved løsning av rettsspørsmål i
enkelttilfelle. Dessuten er norske domstoler tilbakeholdende med å overprøve avveininger av «politisk» eller
budsjettmessig art. Det er intet formål med innarbeidelse å endre rollefordelingen mellom de lovgivende og
bevilgende myndigheter på den ene side og domstolene på den annen, jf avsnitt 6.3.2. Disse forhold tilsier at en
motstridsituasjon sjelden eller aldri vil oppstå. Siden «risikoen» for å finne motstrid er liten ved denne type
konvensjoner, kan det hevdes at det reelt ett blir liten eller ingen forskjell i forhold til dagens situasjon dersom
de innarbeides. Med en spissformulering kan man derfor si at jo vagere regelen er, i desto mindre grad vil
domstolene kunne fastslå motstrid. Dermed reduseres også de betenkelighetene som er skissert foran.
Til dette kan innvendes at man ikke kan utelukke motstrid, og at selve anførselen om dette tvinger
domstolene inn i vurderingstemaer som er dem fremmed. Dessuten vil innarbeidelse av
målsettingsbestemmelser gjøre rettstillingen uoversiktlig. Dette vil være prosessøkonomisk uheldig.
Ovenfor er særlig drøftet målsettingsreglenes betydning for domstolene. Det kan innvendes at dette ikke er
reglenes eneste eller viktigste funksjon. De kan få vekt som argumenter i mange andre sammenhenger enn i
rettstvister som bringes inn for domstolene.

8.6.4 Sammenhengen med konvensjonenes håndhevelsessystem
Egnethetskriteriet bør ikke bare drøftes i lys av normenes presisjonsnivå. En annen side ved dette er
håndhevelsen av den enkelte konvensjon. I prinsippet kjenner konvensjonene tre håndhevelsesmetoder:
individklage, statsklage og rapportering, jf den generelle oversikt i avsnitt 2.2. Dette er nærmere beskrevet i
tilknytning til den enkelte konvensjon. Her er det tilstrekkelig å fastslå at alle disse former i større eller mindre
grad kan bidra til å presise vage konvensjonsbestemmelser. Jo mer omfattende praksis er, desto større
veiledning får de nasjonale rettsanvendere. En rikholdig praksis fra konvensjonsorganene er derfor et argument
for at konvensjonen er «egnet» for innarbeidelse. I alle fall hvis praksis er konsekvent og forutsigbar.
For at konvensjonsorganene skal kunne behandlet en individklage, må normalt de interne rettsmidler være
uttømt. Dermed vil eventuelle krenkelser kunne fanges opp av rettssikkerhetsgarantier på det nasjonale plan
(f.eks domstolskontroll) slik at individet ikke har behov for å henvende seg til det internasjonale tilsynssystem.
NOU 1993:18 Lovgivning om menneskerettigheter
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I den utstrekning inkorporering av en konvensjon innebærer at den gis økt anvendelse av nasjonale
myndigheter, reduseres dette behov ytterligere, jf avsnitt 6.2.4 om «søkelyseffekten».
Av dette følger at individuell klagerett er et argument for inkorporering i den forstand at enkeltsaker bidrar til
klargjøring av rettighetenes innhold. Derimot behøver ikke mangel på klagerett å være et avgjørende argument
mot inkorporering av en konvensjon. En slik mangel kan tvert om tale for å styrke dens stilling ved å fremheve
dens vekt i nasjonal rett. Men er bestemmelsen svært vagt og upresist utformet, vil dens vekt i enkeltsaker være
begrenset, særlig hvis de nasjonale rettskilder er mer presise.

8.7 Særlig om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter

8.7.1 Innledning
Som nevnt i avsnitt 2.2.2, har man tradisjonelt foretatt et skille mellom sivile og politiske rettigheter på den
ene side og økonomiske, sosiale og kulturelle på den annen. Den siste gruppen håndheves i dag ved
rapportering, ikke ved individ- eller statsklager, jf foran. Dette har bl.a sammenheng med at disse rettighetene
etter vanlig oppfatning i særlig grad krever bevilgninger og andre positive tiltak for å bli virkeliggjort. Siden
landenes ressurser er ulike, er det vanskelig å formulere presise konvensjonsbestemmelser. Noen av de
økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter er derfor i betydelig grad utformet som målsettingsbestemmelser.
jf foran. Det kan fastslås som en generell karakteristikk at de tildels har en lite håndfast utforming.
To hovedkonvensjoner omhandler disse rettighetene: Den europeiske sosialpakt og FN-konvensjonen om
økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Det er visse forskjeller mellom dem, jf henholdsvis avsnitt 9.2.2
og 9.3.1. Likevel er det hensiktsmessig å drøfte generelt om disse rettighetene bør inkorporeres, selv om svaret
ikke behøver å bli det samme for de to konvensjonene. I hvilken grad en konvensjon er «egnet» for
inkorporering er av betydning her, men også andre hensyn gjør seg gjeldende.

8.7.2 De to gruppers prinsipielle likestilling og innbyrdes sammenheng
Verdenserklæringen om menneskerettighetene (avsnitt 2.1.1) inneholder så vel sivile og politiske rettigheter
som økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Den siste gruppen (nedenfor kort, men noe unøyaktig omtalt
som sosiale rettigheter) finnes i art 22 (retten til sosial sikkerhet og realisering av økonomiske,
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sosiale og kulturelle rettigheter som er nødvendige for enkeltmenneskers verdighet og frie utvikling av deres
personlig), art 23 (retten til arbeid), art 24 (rett til hvile og fritid) art 25 (rett til tilfredsstillende levestandard),
art 26 (rett til utdannelse) og art 27 (rett til deltakelse i det kulturelle liv).
Innen FN er de to grupper rettigheter også likestilt ved at de omhandles i to hovedkonvensjoner som er en del
av «the International Bill of Human Rights». Begge tilhører grunnstammen av menneskerettighetene, jf avsnitt
2.2. De ble vedtatt under ett, og konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter er i vedtaket
stilt foran den andre konvensjonen. Likestillingen og den innbyrdes sammenheng mellom de to grupper
rettigheter fremgår av konvensjonenes fortale som viser til begge grupper, samt av deres art 1 om folkenes
selvbestemmelse og herredømme over sine ressurser, som er likelydende. Det illustreres også ved at enkelte
rettigheter behandles av begge konvensjoner, f.eks bestemmelser om beskyttelse av familien (SP art 23 og 24,
ØSK art 10 og 11) og retten til å utøve forenings- og forsamlingsfrihet, herunder fagforeningsvirksomhet (SP
art 21 og 22, ØSK art 8). Begge konvensjoner inneholder dessuten forbud mot diskriminering, bl.a pga kjønn
(se deres art 2 (2) og art 3).
Sammenhengen er også kommet til uttrykk i en rekke uttalelser av internasjonale organer i årenes løp, jf f.eks
allerede den erklæring som ble vedtatt 13. mai 1968 under Verdenskonferansen om menneskerettigheter i
Teheran. Erklæringen pkt 13 fastslo bl a:
«Since human rights and fundamental freedoms are indivisible, the full realization of civil and political
rights without the enjoyment of economic, social and cultural rights is impossible».
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Også innen Europarådet er likestillingen og sammenhengen mellom rettighetene søkt understreket EMK
inneholder riktignok stort sett bare sivile og politiske rettigheter, men allerede art. 11 om forsamlings- og
foreningsfriheten (som bl.a omfatter fagforeninger) viser at grensen mot sosiale rettigheter ikke er skarp. Første
tilleggsprotokoll (1952) beskytter både eiendomsretten (art. 1) og retten til utdannelse (art. 2). I fortalen til Den
europeiske sosialpakt vises det til de politiske rettigheter. Også rettspraksis har anerkjent dette. Domstolen
fastslo i Airey-dommen 9. oktober 1979 (Serie A nr 32) ( EMD-1973-6289) at det ut fra de konkrete
omstendigheter var i strid med art. 6 om krav på domstolsbehandling (access to court) at en kvinne ikke fikk fri
rettshjelp i en komplisert separasjonssak til tross for at denne rettighet ikke er uttrykkelig anerkjent for sivile
saker i konvensjonen. En av Domstolens formuleringer er ofte blitt sitert (para 26):
«The Court is aware that the further realisation of social and economic rights is largely dependent on the
situation – notably financial – reigning in the State in question. On the other hand, the Convention must be
interpreted in the light of present-day conditions ... and it is designed to safeguard the individual in a real
and practical way as regards those areas with which it deals. Whilst the Convention sets forth what are
essentially civil and political rights, many of them have implications of a social or economic nature. The
Court therefore considers, like the Commission, that the mere fact that an interpretation of the Convention
may extend into the sphere of social and economic rights should not be a decisive factor against such an
interpretation; there is no watertight division separating that sphere from the field covered by the
Convention.»
På det prinsipielle plan synes det lenge å ha vært almen enighet om betydningen av begge grupper rettigheter
og sammenhengen mellom dem. Derfor kan det virke unaturlig å skille mellom dem ved vurderingen av hvilke
konvensjoner som bør inkorporeres. Spørsmålet er imidlertid om det hefter betenkeligheter ved å inkorporere
sosiale rettigheter.

8.7.3 Forskjeller tross den prinsipielle likestilling
8.7.3.1 Utforming
Mange av de sosiale rettigheter (se om kortformen innledningen i avsnitt 8.7.2 foran) er formulert annerledes
enn de sivile og politiske rettigheter. Dette har to sider:
For det første har de til dels preg av målsettinger, , jf avsnitt 8.6.3. Dette henger sammen med at realiseringen
i stor grad henger sammen med tilgjengelige ressurser, som kan være ulikt fordele mellom statene. Den
generelle hovedbestemmelsen i ØSK art 2 (1) er illustrerende:
«1. Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually or through international
assistance and co-operation especially economic and technical, to the maximum of its available resources,
with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant
by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures.» (Uthevet her.)
Her er dels vist til den enkelte stats ressurser, dels til gradvis gjennomføring. Den gradvise gjennomføring
kommer også til uttrykk i
Side 110

flere av de materielle enkeltbestemmelser. For eksempel foreskriver ØSK art 6 (2) om retten til arbeid at «(t)he
steps to be taken by a State Party to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall
include technical and vocational guidance and training programmes, policies and techniques to achieve steady
economic, social and cultural development ...». Lignende formuleringer finnes i flere andre bestemmelser, se
art 11 om tilfredsstillende levestandard, art 12 om fysisk og psykisk helse, 13 (2)(b) og (c) i forbindelse med
retten til utdannelse og 15 (2) om kulturelle rettigheter.
En nærmere redegjørelse for ØSK art 2 er gitt i avsnitt 9.3.1. Det vil der fremgå at bestemmelsen er søkt
presisert i mer presise rettslige elementer.
I tillegg til målsettingspreget er mange av de sosiale rettigheter relativt vagt utformet. Eksempelvis fastslår
ØSK art 11 at statene «recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his
family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living
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conditions». Et annet eksempel er ØSK art 12, som anerkjenner «the right of everyone to the enjoyment of the
highest attainable standard of physical and mental health».
Samtidig er flere økonomiske rettigheter relativt presist utformet. ØSK art 6 til 8 om rettigheter i arbeidslivet
inneholder elementer som ikke er vagere enn sivile og politiske rettigheter. For eksempel fastslår art 8 retten til
å danne og slutte seg til fagforeninger, deres rett til å opprette nasjonale foreninger, til å fungere uten
innblanding, samt retten til streik. Disse sider ved bestemmelsen gjelder ubetinget og er uavhengig av
ressurstilgang. På samme måte sikrer art 13 (2)(a)-(c) og (3) bl.a at grunnutdannelse skal være gratis for alle, at
videregående og høyere utdannelse skal være tilgjengelig for enhver og at foresatte skal ha frihet til å velge
andre skoler enn dem som er opprettet av myndighetene. Dessuten inneholder ØSK på samme måte som SP et
generelt ikke-diskrimineringsprinsipp og forbud mot usaklig forskjellsbehandling basert på kjønn, se
henholdsvis art. 2 (2) og art. 3. Også dette kommer utvalget tilbake til i avsnitt 9.3.1.
På denne bakgrunn kan det fastslås at utformingen av de sosiale rettigheter varierer. Mens noen er ubestemte,
har andre et presisjonsnivå på linje med sivile og politiske rettigheter. Det kan til tider synes noe tilfeldig om en
rettighet er plassert i en konvensjon om den ene eller annen gruppe rettigheter, jf avsnitt 8.7.2. Spørsmålet om
en rettighet er «egnet» for inkorporering, avhenger derfor ikke av hvilken gruppe den tilhører. Samtidig må det
erkjennes at hovedtyngden av de sosiale rettigheter har en lite håndfast utforming.

8.7.3.2 Håndhevelse
Som nevnt i avsnitt 8.6.4, kan ubestemte konvensjonsbestemmelser presiseres ved internasjonale
tilsynsorganers praksis. Sosialpakten og ØSK håndheves ved rapportering, ikke ved klage. Det er særlig i
forbindelse med individuelle klagesaker praksis kan meisle ut de presise elementer rettighetene består av.
Praktiseringen av rapporteringsordningene har hittil ført til relativt generelle konklusjoner. Dette har vært følt
utilfredsstillende både på europeisk og globalt plan:
Europarådets ministerkomité vedtok 17. april 1978 en erklæring om menneskerettighetene, som bl.a besluttet
å prioritere arbeidet med å styrke sosiale rettigheter. Som en oppfølgning ble det gjort forsøk på å utarbeide en
egen tilleggsprotokoll til EMK om slike rettigheter. Formålet var at de skulle kunne påberopes i klagesaker og
supplere den beskyttelse som følger av Sosialpaktens rapportordning. Etter flere års arbeid ble det klart at dette
ikke ville føre frem. Drøftelsen viste at det i og for seg er teknisk mulig å utforme noen økonomiske, sosiale og
kulturelle rettigheter slik at de blir «justiciable», dvs tilstrekkelig presise til at de kan håndheves (først på det
nasjonale og deretter) på det internasjonale plan. Men det var sterk meningsforskjell om de aller fleste av
rettighetene, og politisk uvilje mot å fullføre protokollutkastet. Forslag om å inkludere noen økonomiske,
sosiale eller kulturelle rettigheter i EMK har også senere vært fremsatt, f.eks under et kollokvium i Salzburg i
1991 (jf Matscher (1991)), Valticos under det syvende kollokvium om EMK, arrangert i 1990 av Europarådet i
samarbeid med de nordiske menneskerettighetsinstitutter (dok H/Coll (90) 13) og Ryssdal under Potsdamkollokviet i 1992 (dok Cour (92) 173) s 19-20 (engelsk tekst). Det er usikkert om det vil bli tatt nye initiativ
innen Europarådet med det første.
Det har også vært tatt til orde for at FN-konvensjonen om sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter bør bli
gjenstand for klagebehandling, se Alston: No Right to Complain About Being Poor: The Need for an Optional
Protocol to the Economic Rights Covenant i Festskrift Opsahl (1991) s 78 flg): Dette forslag har hittil ikke vært
fulgt opp. Men det er interessant å merke seg at forfatteren, som er formann for FNs komité for økonomiske,
sosiale og kulturelle rettigheter, anfører som en hovedbegrunnelse at så lenge de fleste bestemmelser i ØSK
ikke er gjenstand for detaljert rettspraksis (jurisprudential scrutiny) på det
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internasjonale plan, er det meget usannsynlig at de vil bli det på nasjonalt nivå (s 88).
«With respect to most of the Covenant's provisions (excluding articles 6-9, for reasons noted earlier) there
are strong grounds for predicting that national courts will find them to be «non self-executing», not
«directly applicable», or not capable of having «direct effect». Which of these terms will be used depends
on the approach to international treaty obligations manifested in the relevant municipal legal order. In any
event, the result will be that the obligations flowing from the Covenant will continue to be stated only in
the most general terms and will rarely be subject to the type of detailed judicial analysis that can help
immeasurably in facilitating a clearer, more precise and more nuanced understanding of the implications of
international human rights norms.»
NOU 1993:18 Lovgivning om menneskerettigheter
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I påvente av mer detaljert håndhevelsespraksis blir spørsmålet: Bør konvensjonene om sosiale, økonomiske
og kulturelle rettigheter formelt inkorporeres i norsk rett, selv om de fleste av rettighetene er vage og upresise?

8.7.4 Økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i norsk rett. Noen generelle
trekk
De områder som dekkes av Sosialpakten og ØSK er regulert i en omfattende lovgivning og tilhørende
forskrifter. Det dreier seg særlig om rettsområder som arbeidsrett, trygde- og sosialrett, familierett, helserett,
undervisning og kultur. En redegjørelse for hvorledes de enkelte rettigheter er oppfylt i norsk rett ville – på
samme måte som ved de sivile og politiske rettigheter – fullstendig sprenge rammen for denne utredning og er
hverken nødvendig eller hensiktsmessig for utvalgets formål. Men det er grunn til å peke på noen generelle
trekk.
Det er verd å merke seg at lovgivningen på flere av disse felter i liten utstrekning har vært utformet som
individuelle rettigheter. Men selvsagt finnes det eksempler på rettighetslover. Noen kan nevnes her:
a) Grunnloven § 110 a om «retten til arbeid» og til medbestemmelse i arbeidslivet er velkjent. På den annen
side har det vært skepsis til å ta denne type programerklæringer inn i grunnloven.
b) Lov 5. juni 1964 nr 2 om sosial omsorg ble i noen utstrekning ansett å gi rettigheter til den som ikke er i
stand til å sørge for sitt livsopphold eller til å dra omsorg for seg selv, jf nedenfor. Det kan nå vises til lov
13. desember 1991 nr 81 om sosiale tjenester m.v.
c) Folketrygdloven 17. juni 1966 nr 12 gir rett til en rekke ytelser, f.eks medisinsk stønad, sykepenger, rett til
stønad under arbeidsløshet og attføring, alderspensjon, utførepensjon m.m.
d) Grunnskoleloven 13. juni 1969 nr 24 § 13 nr 1 fastslår rett og plikt til å gå i grunnskolen.
e) Lov 19. juni 1969 nr 57 § 6 oppstiller plikt for sykehus og fødehjem til uoppholdelig å motta en pasient når
det etter de foreliggende opplysninger må antas at den hjelp institusjonen kan gi er påtrengende nødvendig,
hvis ikke den nødvendige hjelp kan gis av annen institusjon eller lege som etter forholdene er nærmere til å
yte den. Hjelpeplikten antas bare å omfatte rent akutte behandlingsbehov. – Plikten kan sies å
korrespondere med en tilsvarende rett.
f) Lov 13. juni 1975 nr 50 om svangerskapsavbrudd § 14 gir kvinnen rett til abort når lovens vilkår er oppfylt.
g) Voksenopplæringsloven 28. mai 1976 nr 35 har vært tolket slik at den gir voksne som etter sakkyndig
vurdering har særlig behov for spesialundervisning på grunnskolens område, rett til opplæring som skal
være likeverdig med grunnskolelovens.
h) Lov 19. november 1982 om helsetjenesten i kommunene gir på visse betingelser rett til nødvendig
helsehjelp for den som bor eller midlertidig oppholder seg i vedkommende kommune (jf særlig § 2-1, samt
nedenfor).
Den korte oversikten foran er ikke uttømmende, men illustrerer at det i norsk rett – på samme måte som ved
konvensjonene – kan oppstå spørsmål om rettighetsbegrepets betydning når det er avhengig av ressurser. Om
dette er det en viss rettspraksis:
I Rt-1990-386 om spesialundervisning for en psykisk utviklingshemmet voksen person fant Høyesterett at
domstolene kunne prøve skjønnsutøvelsen etter voksenopplæringsloven § 5 annet ledd (jf pkt g foran), men at
bestemmelsen ikke ga eleven noe rettskrav på all opplæring han måtte ha behov for eller kunne nyttiggjøre seg.
På dette som på andre områder måtte det skje en avgrensning ut fra de tilgjengelige ressurser, herunder
økonomiske. Det fulgte av loven at opplæringen likevel måtte fylle visse minimums- og likhetskrav, og at dette
var en rettighet som kunne håndheves ved domstolene.
Et annet eksempel er den kjente Fusa-saken, Rt-1990-874, hvor et kommunalt vedtak som innebar en
betydelig reduksjon av tidligere hjemmehjelp til saksøkeren, ble kjent ugyldig pga saksbehandlingsfeil og pga
lovstridig innhold, jf sosialomsorgsloven § 3 nr 1 og kommunehelsetjenestelovene § 2-1, jf pkt b og h foran.
(Spørsmålet om domstolene også
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kan fastsette ytelser, med hjemmel i disse bestemmelser, forelå ikke til avgjørelse.) Høyesterett fant det ikke
tvilsomt at saksøkeren i utgangspunktet hadde rett til hhv sosialhjelp og helsetjenester, og spørsmålet var om
vedtaket om reduksjon tilfredstilte lovens krav med hensyn til omfanget av ytelser – et spørsmål som i
utgangspunktet kunne prøves av domstolene. Det springende punkt var om vedtaket tilfredstilte et visst
minstekrav som måtte forutsettes å gjelde for slike ytelser. En slik vurdering lå nær opp til en domstolsprøving
av forvaltningens frie skjønn, særlig adgangen til å prøve om skjønnet er åpenbart urimelig. Høyesteretts
prøving etter disse linjer førte til at vedtaket ble kjent ugyldig. – Konsekvensene av dommen har vært diskutert,
se f.eks Boe i tidsskriftet Lov og Rett 1991 s 323-346.
I nyere lovgivningsarbeid har man sett en viss tendens til i større utstrekning å fremheve rettighetsbegrepet på
disse områder. Også her nevnes bare stikkord. I NOU 1988:8 er det f.eks foreslått at den sinnslidende på visse
vilkår skal ha rett til psykisk helsevern, jf lovutkastet § 6. Og NOU 1992:8 inneholder forslag til en lov om
pasientrettigheter, jf også Eskeland : Lov om pasientrettigheter (1992). Disse forslag er nå gjenstand for
vurdering i forbindelse med oppfølgende lovgivningsarbeid.
Forslag av denne art har nødvendiggjort analyser av selve rettighetsbegrepet på områder hvor rettighetenes
realisering er avhengig av ressurser og prioritering (ved ressursmangel). En analyse er bl.a gitt av Kjønstad :
Rett til helsehjelp og sosiale tjenester (1990), særlig s 17 flg. Betydningen av rettighetsbegrepet er også
omhandlet i Eskeland og Syse (red): Psykisk utviklingshemmedes rettsstilling (1992).
Oversikten foran illustrerer dels at en omfangsrik lovgivning regulerer de rettsområder som dekkes av
konvensjonene om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, dels at rettspraksis og teori er under utvikling
på dette området.

8.8 Konvensjonstekniske bestemmelser
Foran er drøftet konvensjonenes materielle bestemmelser, dvs rettighetene. En menneskerettighetskonvensjon
inneholder dessuten normalt regler om tilsynsorganene, deres sammensetning, oppnevnelse og saksbehandling,
sekretariat, budsjettdekning, medlemmenes privilegier og immunitet. Dessuten avsluttes den med
traktattekniske regler om undertegning, ratifikasjon, tiltredelse, oppsigelse m.m.
Dersom hele konvensjonen inkorporeres, omfattes i prinsippet også slike bestemmelser. Siden de ikke har
direkte relevans for anvendelsen av norsk rett, kan det spørres om inkorporering bør begrenses, til
konvensjonens materielle bestemmelser. En slik løsning ville fremheve rettighetsaspektet ved reformen. På den
annen side er også andre bestemmelser av betydning for rettsanvendelsen. Eksempelvis inneholder flere
konvensjoner bestemmelser om at den regel som er gunstigst for individet i intern rett eller folkerett skal
anvendes (se f.eks EMK art 60) Dessuten kan det være vanskelig å trekke grensen mellom materielle og
prosessuelle bestemmelser. Et eksempel er EMK art 25 om at stater som har anerkjent den individuelle
klagerett, er forpliktet til ikke på noen måte å hindre utøvelsen av den. Selv om klageretten nærmest er av
prosessuell art, kan den likevel ha materiell betydning. Illustrerende er Domstolens dom 20. mars 1991 i Cruz
Varas-saken (Serie A nr 201) ( EMD-1989-15576), hvor det bl.a var spørsmål om Sverige hadde krenket art 25
(1) ved ikke å gi oppsettende virkning av en klage til Kommisjonen fra en person som skulle utvises. Flertallet i
Domstolen fant at det ikke forelå noen krenkelse.
I tillegg til rettslige overveielser kommer informasjonshensyn. Konvensjonen utgjør en helhet, og det er
nødvendig å kjenne til hovedtrekkene i klagesystemet for å kunne utøve sine rettigheter effektivt. Et viktig
formål ved reformen er økt tilgjengelighet av hele konvensjonsteksten, bl.a ved at inkorporerte konvensjoner
tas inn i Norges Lover, se avsnitt 12.3.7 og 13.2.1. Selv om det i og for seg er mulig bare å inkorporere
materielle rettigheter, men ha hele konvensjonen i lovsamlingen, synes det ut fra en totalvurdering enklest at
det er samsvar mellom inkorporasjonslov og den konvensjonstekst som står der. At inkorporering av visse
tekniske bestemmelser er unødvendig, kan ikke sees å gjøre noen skade. Også i andre land er det gjerne
konvensjonen i sin helhet som er inkorporert. Et nærliggende eksempel er Danmark, se avsnitt 4.2.1.
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9. Drøftelse av enkelte konvensjoner
9.2 Regionale konvensjoner

9.2.1 Den europeiske menneskerettighetskonvensjon med protokoller
9.2.1.3 Vurdering
Forholdet mellom konvensjonen og protokollene
Når man taler om Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, menes som regel hele det regelsett som er
beskrevet ovenfor, dvs konvensjonen slik den er endret ved protokollene 3, 5 og 8 (og 9 og 10 når disse trer i
kraft) og supplert med protokollene 1, 2, 4, 6 og 7. Er det i forhold til formell inkorporering i norsk rett grunn
til å skille mellom konvensjonen på den ene side og endrings- eller tilleggsprotokollene på den annen?
Endringsprotokollene gjelder konvensjonene prosessuelle regler, jf foran. De vil neppe være aktuelle i en sak
for norske domstoler eller i forvaltningen. Som nevnt i avsnitt 8.9, er det mulig (men neppe hensiktsmessig) å
formulere en bestemmelse om inkorporering slik at bare de materielle bestemmelsene om individenes
rettigheter omfattes. I så fall er det uten betydning om vedtaket viser til konvensjonen, eller konvensjonen slik
den er endret ved endringsprotokoller som er trådt i kraft. Men dersom vedtaket ikke begrenses til de materielle
bestemmelsene, må det omfatte konvensjonen slik den er endret gjennom endringsprotokoller som er trådt i
kraft for Norge.
I prinsippet er situasjonen en annen for tilleggsprotokollene. Det er mulig å inkorporere konvensjonen uten
samtidig å inkorporere protokollene. En slik løsning ville imidlertid neppe være aktuell med mindre spesielle
grunner kunne anføres. Utvalget kan ikke se at det gjør seg gjeldene slike grunner. Stortinget har enstemmig
gitt sin tilslutning til ratifikasjon av alle tilleggsprotokollene, og deres materielle bestemmelser skiller seg ikke
fra konvensjonen på en måte som tilsier at de bør behandles forskjellig fra konvensjonens i denne sammenheng.
Når det i del følgende drøftes hvorvidt EMK bør inkorporeres, er det derfor konvensjonen slik den er endret
og supplert ved ikrafttrådte protokoller det siktes til.
Er konvensjonen sentral?
Det kan ikke herske noen tvil om at EMK er sentral ut fra de mulige presiseringer som er gitt av dette
avgrensningskriterium i avsnitt 8.5. På det prinsipielle plan kan fremheves at den er generell (i motsetning til
spesialkonvensjoner, jf avsnitt 2.2.3) og at den i hovedsak omhandler de fundamentale sivile og politiske
rettigheter som tradisjonelt regnes som selve kjernen i menneskerettighetsbegrepet
(førstegenerasjonsrettighetene»).
På det praktiske plan kan nevnes at konvensjonen spiller en betydelig rolle. Den har stor tilslutning. Alle de
vesteuropeiske land er bundet av den, og de sentral- og østeuropeiske land kommer nå etter. I de vesteuropeiske
land er konvensjonen utvilsomt den menneskerettighetskonvensjonen som i dag har størst praktisk betydning.
Også i Norge står konvensjonen sentralt. Det er denne konvensjonen som oftest påberopes i praksis, jf særlig
avsnitt 5.3, Og som er best kjent blant jurister og andre.
Det kunne tenkes innvendt at konvensjonen er regional, i motsetning til de globale FN-konvensjonene. Dette
er ingen tungveiende innvending. Som nevnt har konvensjonen med sitt håndhevelsessystem hatt større praktisk
betydning enn andre konvensjoner. At oppmerksomheten i praksis i praksis særlig har rettet seg mot den
regionale beskyttelse, må slå igjennom overfor mer prinsipielle eller teoretiske
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synspunkter. Det er også grunn til å merke seg at Danmark, som har inkorporert én konvensjon (jf avsnitt
4.2.1), nettopp valgte EMK. Forøvrig vises til utvalgets mandat, som også bygger på at EMK er sentral, jf
sitatet innledningsvis i avsnitt 8.5 (og avsnitt 1.1).
Er konvensjonen egnet?
Som det fremgår av avsnitt 8.6 flg, er «egnethet» ikke noe enkelt avgrensningskriterium. Men uansett
hvordan man skulle stille seg til dette begrep, synes det ikke å foreligge tungtveiende innvendinger mot å
inkorporere EMK. Mange av bestemmelsene er nok generelt formulert, men det kan ikke være avgjørende,
særlig på bakgrunn av at det foreligger en omfattende praksis fra Kommisjon og Domstol som presiserer deres
rekkevidde. Selv om forutsigbarheten kan være noe mindre enn i nasjonal rett, må de aller fleste av
konvensjonens bestemmelser ansees som «egnet» til inkorporering. De aller fleste av Europarådets
medlemsland har da også gitt konvensjonen «direkte virkning» i nasjonal rett.
Et par bestemmelser kan nevnes særskilt. Art 12 er meget generelt formet. Den fastslår:
«Men and women of marriageable age have the right to marry and to found a family, according to the
national laws governing the exercise of this right.»
Bestemmelsens henvisning til nasjonal lovgivning innebærer at konvensjonen ikke legger opp til noen
materiell begrensning i adgangen til å gifte seg. Statene kan derfor f.eks gi lover om minstealder for ekteskap
m.m. Praksis i tilknytning til art. 12 er beskjeden. Selv om bestemmelsen synes å legge få bånd på lovgiveren,
suppleres den på nasjonalplanet av detaljregler, jf i forhold til norsk rett tidligere ekteskapsloven 31. mai 1918
nr 2, nå lov 4. juli 1991 nr 47.
Betydningen av art. 13 har vært diskutert. Bestemmelsen lyder:
«Everyone whose rights and freedoms as set forth in this convention are violated shall have an effective
remedy before a national authority notwithstanding that the violation has been committed by persons acting
in an official capacity.»
Selv om det er en viss praksis i forhold til art 12, er bestemmelsen relativt vagt formulert, og det har vært
diskutert om art 13 egner seg for inkorporasjon, se f.eks Asbjørn Jensen i Human Rights in Domestic Law and
Development Assistance Policies of the Nordic Countries (1989) s 182. Bakgrunnen for dette syn er at
bestemmelsen ikke fastsetter hvilken myndighet som skal være kompetent og hvilken prosedyre som skal
anvendes. I samme forbindelse kan nevnes at nederlandsk høyesterett ikke har ansett denne bestemmelsen som
«self-executing», jf avsnitt 4.3.2. I norsk rett foreligger det utførlige regler om adgang til å klage over
forvaltningsvedtak, og til å få prøvet lovligheten av offentlig myndighetsutøvelse ved domstolene. Dette er
nettopp myndigheter som – alt etter sakens art – vil være relevante i forhold til art 13. På denne bakgrunn kan
det ikke sees å hefte betenkeligheter ved å inkorporere denne bestemmelsen. I hvilken utstrekning art 13 vil ha
selvstendig betydning utover det som følger av utførlige norske regler om klage og domstolskontroll, vil bero
på en konkret tolkning i den enkelte sak.
Det skaper heller ikke særlige problemer for inkorporering at første tilleggsprotokoll art 3 er formulert som
en plikt for statene til å avholde valg til den lovgivende forsamling, og ikke som en individuell rettighet. Også
første tilleggsprotokoll art 2 om at ingen skal nektes retten til utdannelse må ansees uproblematisk. Denne
kulturelle rettighet kom inn for å sikre at allerede eksisterende skoler skulle være tilgjengelige for alle. Praksis
har fastslått at det tross den negative formulering er tale om en egentlig rettighet, men at art 2 ikke forplikter
statene til å organisere eller yte økonomisk støtte til utdannelse av særlig art eller nivå, se Rehof og Trier (1990)
s 503-504 med henvisninger.
Uansett hvordan man skulle stille seg til eventuelle praktiske problemer ved håndhevelsen av EMK art 12, 13
m.fl på det nasjonale plan, må det være avgjørende at de aller fleste bestemmelser i EMK er «egnet» for
inkorporering. At det kan reises spørsmål ved noen få bestemmelser, kan ikke forhindre inkorporering av
konvensjonen som helhet. Det er uaktuelt å inkorporere EMK med unntak av noen bestemmelser.

Konklusjon
En inkorporasjonsbestemmelse bør omfatte Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.
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Innst. 263 S
(2014–2015)
Innstilling til Stortinget
fra kontroll- og konstitusjonskomiteen
Dokument 12:30 (2011–2012)

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen
om grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen,
Anders Anundsen, Hallgeir H. Langeland, Per
Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine
Skei Grande om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter, romertall X (forbud
mot dobbeltstraff) og romertall XXIV (domstolenes prøvingsrett)

Til Stortinget

1.

Sammendrag

Ovennevnte forslag som er fremmet av representantene Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit
Nybakk, Jette F. Christensen, Anders Anundsen,
Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir
Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande gjelder
grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter. Innstillingen gjelder romertall X om forslag
til et nytt tredje ledd i Grunnloven § 96 om forbud
mot dobbeltstraff og romertall XXIV om forslag til
ny § 114, alternativt § 89, om grunnlovfesting av
domstolenes prøvingsrett.
Forslaget er fremmet av en tverrpolitisk gruppe
representanter for å gi Stortinget et bredest mulig
vurderingsgrunnlag for behandlingen. Det er gitt at
ikke alle forslagsstillerne stiller seg bak samtlige
paragrafer og/eller alternativer.
Forslagsstillerne bak grunnlovsforslag 30 fremmer forslag om grunnlovfesting på bakgrunn av forslaget i Dokument 16 (2011–2012).
Stortingets presidentskap besluttet den 18. juni
2009 å nedsette et utvalg til å utrede og fremme forslag til en begrenset revisjon av Grunnloven med det

formål å styrke menneskerettighetenes stilling i
nasjonal rett ved å gi sentrale menneskerettigheter
grunnlovs rang.
Utvalget ble gitt følgende mandat:
«Stortingets presidentskap oppnevner et utvalg
som skal utrede og fremme forslag til en begrenset
revisjon av Grunnloven med det mål å styrke menneskerettighetenes stilling i nasjonal rett ved å gi
sentrale menneskerettigheter Grunnlovs rang. Utvalgets arbeid inngår som en del av Stortingets forberedelser i anledning Grunnlovens 200-årsjubileum i
2014.
Grunnloven regulerer enkelte grunnleggende
menneskerettigheter. Dagens tradisjon med enkeltrevisjoner av bestemmelser gjør at både tema og innfallsvinkel kan virke nokså tilfeldig. For behandling
i kommende periode foreligger det flere grunnlovsforslag blant annet om diskriminering, retten til bolig
og rett til asyl.
Det er derfor nødvendig å se de ulike grunnlovsbestemmelsene om menneskerettigheter i en sammenheng med tanke på en opprydding i og tilpassing
av Grunnloven til dagens forhold. Grunnloven
§ 110 c lyder. ‘Det paaligger Statens myndigheder at
respektere og sikre menneskerettighederne. Nærmere
bestemmelser om gjennomførelsen af Traktater herom fastsættes ved lov.’
Norge har inkorporert en rekke internasjonale
menneskerettskonvensjoner i sin lovgivning som i
dag har forrang i forhold til annen lovgivning, hvis
det er motsetning. Det er derfor viktig at det blir foretatt en prinsipiell og samlet vurdering av menneskerettighetenes plass i Grunnloven, hvor også forholdet
til menneskerettslovens forrangsregel og spørsmålet
om rettighetene skal kunne påberopes for domstolene, trekkes inn.
Hensikten med gjennomgangen vil være å sikre
de allmenngyldige menneskerettsprinsippene i
Grunnloven, og ikke få en opplisting av enkeltrettigheter, som naturlig hører hjemme i ordinær lovgivning.
Utvalget vurderer på dette grunnlag hvordan
Grunnlovens vern av menneskerettighetene bør utformes.
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Det forutsettes at den politiske avtalen som ble
inngått mellom de sju partiene på Stortinget 10. april
2008 om staten og Den norske kirke (jf. Innst. S.
nr. 287 (2007–2008)) ligger til grunn for utvalgets arbeid.
Forslag til nye bestemmelser skal ta utgangspunkt i norsk grunnlovstradisjon, og dagens grunnlov
skal være retningsgivende med hensyn til tekstens
omfang, utforming, struktur og inndeling. Utvalget
kan foreslå nødvendige redigeringsmessige endringer som følge av de materielle endringer som foreslås.
Utvalgets rapport avgis til Stortingets presidentskap innen 1. januar 2012.»
Som medlemmer i utvalget ble oppnevnt:
–
–
–
–
–
–
–

Inge Lønning (leder), professor emeritus i teologi
ved Universitetet i Oslo og tidligere president i
Lagtinget.
Carl I. Hagen, rådgiver og tidligere visepresident
i Stortinget.
Jan E. Helgesen, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
Hilde Indreberg, høyesterettsdommer.
Kari Nordheim-Larsen, fylkesmann i Telemark.
Pål W. Lorentzen, høyesterettsadvokat, Bergen.
Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Kari Nordheim-Larsen erstattet tidligere utvalgsmedlem Grete Faremo etter at Faremo ble utnevnt til
forsvarsminister høsten 2009.
Utvalget avga 19. desember 2011 sin rapport til
Stortingets presidentskap. Rapporten er trykt som
Dokument 16 (2011–2012).
Forslagene i Dokument 12:30 (2011–2012) er
fremsatt i det som var gjeldende språkdrakt da forslagene ble fremsatt samt på moderne bokmål og
nynorsk. Stortinget fattet 6. mai 2014 vedtak om
språklig fornyelse av Grunnloven og en versjon av
Grunnloven på nynorsk. Under henvisning til dette
fremmes forslagene i denne innstillingen på både
bokmål og nynorsk.
Grunnloven § 96 tredje ledd – forbud mot
dobbeltstraff
Menneskerettighetsutvalget har foreslått et nytt
tredje ledd i Grunnloven § 96 om forbud mot dobbeltstraff.
Om den nærmere begrunnelsen for forslagene
vises det til Dokument 16 (2011–2012) s. 125 flg.
Menneskerettighetsutvalget har vist til at forbudet mot dobbeltstraff kan formuleres på flere måter,
for eksempel som et prinsipp om at den enkelte ikke
skal straffeforfølges for samme handling mer enn én
gang, eller som et prinsipp om at den enkelte ikke
skal idømmes straff for samme handling mer enn én
gang. Uavhengig av innfallsvinkel er ingen av disse

variantene å finne i Grunnloven. I dag blir konkrete
saker med spørsmål om dobbeltstraff først og fremst
løst under henvisning til forbudet mot dobbeltstraff i
EMK tilleggsprotokoll 7 artikkel 4 (P7-4), gjennomført i norsk rett i menneskerettsloven fra 1999.
Tanken om at man bare skal kunne straffeforfølges én gang for samme handling, har hatt solid fotfeste i norsk strafferettstradisjon, også forut for menneskerettsloven.
Når ankemulighetene er uttømt eller fristen for
videre anke har løpt ut, taler man gjerne om at en dom
er rettskraftig. At en dom er rettskraftig, vil normalt
ha den konsekvens at saken ikke kan ankes videre
eller gjenåpnes. Påtalemyndigheten er samtidig
avskåret fra å reise ny sak om samme forhold, jf. særlig straffeprosessloven § 51.
Straffeprosessloven kapittel 27 åpner imidlertid
for enkelte unntak fra disse utgangspunktene. En
straffesak kan for eksempel gjenåpnes til gunst for
domfelte, jf. straffeprosessloven §§ 391–392. I så fall
kommer man ikke i konflikt med forbudet mot dobbeltstraff. Videre kan en straffesak gjenåpnes dersom
det dukker opp nye bevis, eller det viser seg at tiltalte
på ulovlig vis har påvirket rettergangen, jf. straffeprosessloven § 393. Ved slik gjenåpning av straffesaken vil saken bli berammet til ny fullstendig behandling for domstolene, jf. straffeprosessloven § 400.
Heller ikke disse bestemmelsene vil komme i konflikt med EMKs forbud mot dobbeltstraff.
Menneskerettighetsutvalget har vist til at forbudet mot gjentatt straffeforfølgning i straffeprosessloven som utgangspunkt bare gjelder innenfor norsk
jurisdiksjon, noe som innebærer at forbudet kun
kommer til anvendelse dersom den første straffeforfølgningen fant sted i Norge. Norge har imidlertid
inngått traktater der andre staters rettskraftige avgjørelser skal legges til grunn for vurderingen av om det
foreligger gjentatt straffeforfølgning i Norge. Traktatene er gjennomført som norsk rett gjennom straffeloven § 12 a. Det følger av EMK P7-4 nr. 1 at ingen
skal straffeforfølges eller dømmes for samme handling mer enn én gang.
Et lignende forbud mot dobbeltstraff finnes også
i SP artikkel 14 nr. 7. I motsetning til EMK P7-4 er
gjenåpning av straffesaker ikke eksplisitt unntatt i
denne bestemmelsen. Av den grunn reserverte Norge
seg mot SP artikkel 14 nr. 7 ved tiltredelse til konvensjonen. Bestemmelsen er derfor heller ikke gjennomført i menneskerettsloven, jf. menneskerettsloven § 2, der det heter at konvensjonene inntatt i menneskerettsloven kun gjelder som norsk rett «i den
utstrekning de er bindende for Norge». En konsekvens av Norges reservasjon mot SP artikkel 14 nr. 7
er at det i første rekke har vært EMK P7-4 som har
vært vurdert av norske domstoler i saker angående
dobbeltstraff. Ved tolkningen av hvorvidt dobbelt-
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straff foreligger i henhold til P7-4, har EMD oppstilt
fem vilkår som alle må være oppfylt.
Menneskerettighetsutvalget viser til at det særlig
har hersket en del usikkerhet i norsk rett om hvor
langt forbudet mot dobbeltstraff strekker seg i relasjon til forvaltningssanksjoner. Slike sanksjoner kan
for eksempel gå ut på tilleggsskatt eller konkurskarantene. Et kjennetegn ved slike forvaltningssanksjoner er at de ofte kommer i tillegg til ordinær straff
som bøter eller fengsel. Et sentralt spørsmål i disse
sakene har vært hvorvidt forvaltningens avgjørelser
kan karakteriseres som «straff» («criminal proceedings»). I den forbindelse har det vært diskutert hvorvidt forståelsen av straffebegrepet etter EMK P7-4 er
sammenfallende med forståelsen av straffebegrepet
etter EMK artikkel 6 (rettferdig rettergang og
uskyldspresumsjon) og artikkel 7 (lovskrav og tilbakevirkningsforbud). I de fleste saker synes EMD å ha
lagt til grunn en felles forståelse av «straff», og dette
er fulgt opp av Høyesterett. Høyesterett har dermed
tatt utgangspunkt i de fem vurderingskriterier som
opprinnelig ble oppstilt av EMD i forbindelse med
tolkningen av uttrykket «straff» etter EMK artikkel 6
(rettferdig rettergang) i saken Engel m.fl. mot Nederland fra 1976. Disse fem kriteriene for å definere
straff, ofte benevnt Engels-kriteriene, er: hvorvidt
reaksjonen kommer som følge av en straffbar handling, hva formålet med reaksjonen er, hvordan forholdet er karakterisert i nasjonal rett, hva som er bakgrunnen for at reaksjonen er inntatt i lovverket og
reaksjonens alvorlighetsgrad.
Menneskerettighetsutvalget viser til at EMD har
slått fast at administrative bøter og gebyrer, konfiskering og inndragning etter nærmere omstendigheter
kan utgjøre straff. EMD har på den annen side slått
fast at permanent utvisning ikke er å regne som straff.
Disse utgangspunktene er fulgt opp av Høyesterett og
lovgiver, og de ligger til grunn for Riksadvokatens
retningslinjer om tilleggsskatt som dobbeltstraff av
3. april 2009.
Ved siden av vurderingen av om forvaltningens
sanksjoner utgjør «straff», vil det være av sentral
betydning for den samlede vurderingen av om dobbeltstraff foreligger hvor nært i tid myndighetenes
reaksjoner kommer. Et grunnleggende hensyn bak
forbudet mot dobbeltstraff er at den enkelte skal få
mulighet til å legge saker bak seg, på den måten at det
ikke åpnes ny forfølgning av det samme forholdet på
senere tidspunkter. Dersom påtalemyndighetenes og
forvaltningens forfølgning skjer parallelt eller i nær
sammenheng med hverandre, vil dette hensynet ikke
slå til. I Rt. 2010 side 1121 kom for eksempel Høyesterett, med støtte i EMDs praksis, til at tilleggskatt
ikke var i strid med forbudet mot dobbeltstraff, fordi
det ikke kunne være «tvilsomt at det foreligger en tilstrekkelig saklig og tidsmessig sammenheng» mel-
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lom påtalemyndighetenes og forvaltningens forfølgning. Av denne avgjørelsen følger at det på en ingen
måte er automatikk i at forvaltningssanksjoner sperrer for ordinær straffeforfølgning, eller motsatt.
Hvorvidt dobbeltstraff foreligger, vil bero på en nærmere vurdering av de kriteriene som er oppstilt av
EMD.
Menneskerettighetsutvalget har vist til at i likhet
med uskyldspresumsjonen er forbudet mot dobbeltstraff en viktig forutsetning for et effektivt lovskrav
på strafferettens område. Uten et forbud mot dobbeltstraff i strafferettspleien vil påtalemyndigheten og
domstolene i prinsippet kunne forfølge og domfelle
den enkelte en rekke ganger under henvisning til den
samme lovovertredelsen. Dette vil etablere en usikkerhet i befolkningen som på sikt vil undergrave tilliten både til strafferettspleien og rettsstaten.
Forbudet mot dobbeltstraff er samtidig av grunnleggende betydning for den enkeltes forutsigbarhet.
Dette gjelder både behovet for å kunne forutse konsekvensene av sine handlinger, behovet for å legge
forhold bak seg, og mulighetene til å starte på nytt
eller gå videre med livet sitt. Gjentatt straff for
samme forhold vil i tillegg oppleves som grunnleggende urettferdig, kanskje også som vilkårlig, både
for den som rammes og for dem som er vitne til at det
skjer. Forbudet mot dobbeltstraff må på denne bakgrunn forstås som en av de helt sentrale rettssikkerhetsgarantiene i samfunnet.
På dette grunnlag finner utvalget at forbudet mot
dobbeltstraff bør grunnlovfestes, og da i sammenheng med lovskravet og uskyldspresumsjonen i en
utvidet Grunnloven § 96. Utvalget finner i den forbindelse grunn til å presisere at forslag til grunnlovfesting av forbud mot dobbeltstraff gjelder et grunnleggende prinsipp. Utvalget mener ikke å ta stilling
til hvordan man bør trekke opp de eksakte grensene
for en slik grunnlovsbestemmelse, herunder spørsmål om hvordan «straff», «samme forhold», «tidsmessig nærhet» eller annet skal forstås. Utvalget vil
samtidig påpeke at det bare er et fåtall av saker hvor
det er særlig vanskelig å ta stilling til disse vurderingskriteriene. At disse sakene av og til dukker opp
for domstolene, tilsier etter utvalgets syn ikke at det
sentrale rettssikkerhetsprinsipp som forbudet mot
dobbeltstraff er, bør utelates fra Grunnloven. Utvalget viser til at EMD og Høyesterett er i ferd med å
avklare en del utgangspunkter for hvordan den nærmere grensen rundt forbudet mot dobbeltstraff skal
trekkes opp. Grunnlovfesting av rettsstatsprinsippet
om at ingen skal straffes to ganger for samme handling, vil for eksempel ikke avskjære muligheten for å
ilegge rimelige og saklige forvaltningssanksjoner. At
det kanskje kan hevdes at praksis på området ikke
helt har «satt seg» ennå, skyldes ikke at forbudet mot
dobbeltstraff ikke er en grunnleggende rettssikker-
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hetsgaranti. Dette skyldes trolig at omfanget av forvaltningssanksjoner har økt de siste tiårene i takt med
den sterke utbyggingen av en sentral og lokal forvaltning. Det må derfor forventes at det også tar noe tid
før det opparbeides en entydig praksis på området.
Når man skal ta stilling til slike problemstillinger
etter en eventuell ny grunnlovsbestemmelse om forbud mot dobbeltstraff, må dette etter utvalgets syn
skje i lys av tidligere praksis fra Høyesterett og EMD,
samt i lys av formålet med forbudet mot dobbeltstraff. En grunnlovfesting av forbudet mot dobbeltstraff vil således ikke endre dagens rettstilstand.
Utvalget har foreslått formuleringen «ingen kan
straffes mer enn én gang for samme handling». Etter
utvalgets oppfatning vil denne formuleringen gi
uttrykk for et grunnleggende prinsipp. Det essensielle i forbudet mot dobbeltstraff er nettopp at man
ikke skal straffes to eller flere ganger for samme
handling. Det er viktig at saker kan gjenåpnes, og at
administrative sanksjoner etter omstendighetene kan
ilegges. En formulering som denne knytter ikke forbudet mot dobbeltstraff til verken straffeforfølgningen eller straffedommen, men knytter forbudet
sammen med gjennomføringen av straffen. Dermed
blir det åpenbart at saker kan gjenåpnes til ulempe for
den enkelte dersom man i første omgang ble frifunnet
og det i ettertid kommer til nye bevis. I tillegg vil formuleringen også åpne for at man kan straffeforfølge
nordmenn som har unndratt seg den straffen de er
idømt i et annet land. Etter sin ordlyd vil den foretrukne formuleringen strengt tatt ikke stenge for at
myndighetene reiser sak om det samme forholdet
igjen og igjen. Men så lenge straffen bare kan gjennomføres én gang, følger det implisitt at videre straffeforfølgning vil være avskåret når straffen er fullbyrdet.
Utvalget foreslår at formuleringen «ingen kan
straffes mer enn én gang for samme handling» inntas
som et nytt tredje ledd til § 96.
I Dokument 12:30 (2011–2012) fremmer forslagsstillerne tre alternative forslag til tredje ledd.
Det første alternativet samsvarer med Menneskerettighetsutvalgets forslag, mens øvrige alternativer
samsvarer med alternative formuleringer skissert av
utvalget. I alternativ 3 er det inntatt en presisering av
at ingen kan straffes mer enn én gang for samme
handling «med mindre saken gjenåpnes etter nærmere bestemmelser fastsatt i lov».
«X
§ 96 nytt tredje ledd skal lyde:
Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):
Ingen kan straffes mer enn én gang for samme
handling.
–

Ingen kan straffast meir enn éin gong for same
handling.
Alternativ 2 B (bokmål og nynorsk):
Ingen kan straffeforfølges mer enn én gang for
samme handling.
–
Ingen kan straffeforfølgjast meir enn éin gong for
same handling.
Alternativ 3 B (bokmål og nynorsk):
Ingen kan straffes mer enn én gang for samme
handling, med mindre saken gjenåpnes etter nærmere
bestemmelser fastsatt i lov.
–
Ingen kan straffast meir enn éin gong for same
handling, med mindre saka blir gjenopna etter nærare
føresegner fastsette i lov.»
Grunnloven § 114 – domstolenes prøvingsrett
Menneskerettighetsutvalget har foreslått en ny
§ 114 i Grunnloven om domstolenes prøvingsrett.
Om den nærmere begrunnelsen for forslagene
vises det til Dokument 16 (2011–2012) s. 78 flg.
Det er på det rene at domstolene både kan prøve
om forvaltningens beslutninger er i overensstemmelse med norsk lovgivning, og om lovgivning og
forvaltningsvedtak er i overensstemmelse med
Grunnloven. Dette innebærer for det første at forvaltningens forskrifter kan bli satt til side, og at forvaltningens enkeltvedtak kan bli ansett som ugyldige
dersom de er truffet i strid med menneskerettigheter i
lov eller grunnlov. For det andre kan domstolene
sette til side ordinær lovgivning dersom denne strider
mot Grunnloven eller menneskerettsloven. Menneskerettighetsutvalget viser i Dokument 16 (2011–
2012) til at det er domstolenes prøving av grunnlovsmessigheten av lover og forvaltningsvedtak som er
tema. Prøving av forvaltningsvedtak opp mot ordinær lovgivning faller utenfor de spørsmål som er
omhandlet i utvalgets mandat.
Menneskerettighetsutvalget viser til at hva gjelder domstolenes rett til å prøve om lover og forvaltningsvedtak er i overensstemmelse med Grunnloven,
er det omdiskutert hvor langt prøvingsretten går, og
hvor omfattende den bør være. Problemstillingen har
vært debattert flittig i juridisk og statsvitenskapelig
litteratur, og det har særlig vært fremsatt ulike syn på
hvor langt domstolenes prøvingsrett bør gå.
Historisk sett har prøvingsretten utviklet seg
gjennom Høyesteretts praksis. Grunnloven § 88 fastslår at Høyesterett dømmer i siste instans, men verken denne eller andre grunnlovsbestemmelser har
gitt anvisning på hvem som eventuelt skulle ha kompetanse til å avgjøre om Stortingets lover var i over-
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ensstemmelse med Grunnloven. Lenge ble det derfor
antatt at denne kompetansen lå hos Stortinget selv,
men utover på 1800-tallet var det stadig flere advokater som prosederte på at Høyesterett måtte kunne
overprøve Stortingets lovgivning dersom denne var i
strid med Grunnloven.
Menneskerettighetsutvalget viser til at det i litteraturen har vært noe uenighet om når prøvingsretten
ble etablert som et statsrettslig prinsipp i Norge, men
det synes å være enighet om at prøvingsretten i hvert
fall hadde slått rot i norsk statsrett fra og med 1860årene. I den store konsesjonssaken fra 1918 uttalte
Høyesterett at det forelå en «rett og plikt» for domstolene til å prøve lovers grunnlovsmessighet.
Uttrykket «rett og plikt» er siden fulgt opp av
Høyesterett i større plenumssaker utover på 1900-tallet.
Det er på denne bakgrunn at det er antatt at domstolenes «rett og plikt» til å prøve lovers grunnlovsmessighet er konstitusjonell sedvanerett.
Retten og plikten til å prøve lovers grunnlovsmessighet er begrenset til såkalt konkret kontroll,
dvs. at domstolene utelukkende kan prøve grunnlovsspørsmålet dersom det forelegges domstolene i en
konkret rettstvist. De norske domstolene har således
ikke adgang til på generelt grunnlag å prøve om en
lov strider mot Grunnloven.
Menneskerettighetsutvalget viser til at prøvingens intensitet har variert med ulike tidsepoker og
med ulike grunnlovsbestemmelser. Høyesterett foretok for første gang en eksplisitt tredeling av grunnlovsbestemmelser i Rt. 1976 side 1 (Kløfta). Denne
tredelingen innebærer i korthet at domstolene normalt ikke vil prøve bestemmelser i Grunnloven som
regulerer forholdet mellom statsmaktene. I relasjon
til rettighetsbestemmelsene i Grunnloven innebærer
tredelingen at Høyesteretts prøving vil ha større
intensitet, dvs. at Høyesterett vil gå lenger i å prøve
om loven er i strid med Grunnloven, dersom det er
tale om vern om den personlige frihet og sikkerhet
enn der det er tale om et vern om økonomiske rettigheter.
Menneskerettighetsutvalget viser til at ved siden
av prøvingens intensitet, har et av de sentrale spørsmål relatert til domstolsprøving vært hvor stor betydning lovgivers egne vurderinger vil ha når domstolene skal ta stilling til lovens grunnlovsmessighet.
I sin kjerne berører denne problemstillingen
temaer som demokrati, maktfordeling, rettferdighet,
forutsigbarhet og rettsliggjøring.
Høyesteretts utgangspunkt etter Kløfta-saken har
vært at i de tilfeller hvor det foreligger «rimelig tvil»
om loven er i strid med Grunnloven, og lovgiver selv
har vurdert grunnlovsspørsmålet, vil domstolene normalt vike tilbake for å overprøve lovgivers egne vurderinger.
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Dette utgangspunktet stiller seg annerledes der
loven «klart» eller «utvilsomt» er i strid med Grunnloven. I disse tilfellene vil lovgivers egne vurderinger
ha «begrenset vekt» ved Høyesteretts prøving av
lovers grunnlovsmessighet. Ved vurderingen av om
loven er «klart» i strid med Grunnloven, vil domstolene normalt ta hensyn til om prøvingsspørsmålet
relaterer seg til den personlige frihet og sikkerhet
eller til økonomiske rettigheter.
Hvilken vekt som skal tillegges lovgivers egne
vurderinger, vil i praksis også kunne variere med
hvilket organ som opptrer som lovgiver og hvor
grundige lovgivers vurderinger er. Det har vært reist
spørsmål om domstolenes prøving vil la seg påvirke
av hvor grundig lovgiver har vurdert grunnlovsmessigheten av en lov. I Rt. 2007 side 1308
(tomtefeste III) la førstvoterende blant annet vekt på
at grunnlovsspørsmålet var stemoderlig behandlet
både i stortingskomiteen og i Odelstinget, og at det av
den grunn ble vanskelig å bruke lovgivers egne vurderinger som et moment ved vurderingen av lovens
grunnlovsmessighet.
Det er også eksempler på at stortingsflertallets
grundige vurderinger ikke er tatt hensyn til av Høyesterett, selv i saker vedrørende økonomiske rettigheter, se særlig Rt. 2010 side 143 (rederiskatt). Menneskerettighetsutvalget mener dette illustrerer at det ikke
er noen entydig praksis knyttet til hvorvidt domstolene tar hensyn til hvor grundig lovgiver har vurdert
grunnlovsspørsmålet.
Utvalget viser til at den eksisterende ordningen
med domstolenes prøvingsrett i dag bidrar til ivaretakelse av menneskerettighetene på de områder som er
vernet av Grunnloven. Ved innføring av de nye rettighetsbestemmelser i Grunnloven vil den konstitusjonelle sedvaneretten også omfatte de nye bestemmelsene, med mindre domstolenes prøvingsrett oppheves ved grunnlovsendring.
Utvalget viser videre til at det i realiteten vil innebære marginale endringer i prøvingsretten dersom
det inntas flere rettigheter i Grunnloven. De ulike forslagene fra utvalget samsvarer i stor grad med de
konvensjonsforpliktelsene som er inntatt i menneskerettsloven av 1999. Gjennom prøving av disse konvensjonene kan domstolene allerede i dag prøve om
lover og forvaltningsvedtak krenker menneskerettighetene. Den eneste praktiske og rettslige betydningen
av forslagene vil være at domstolene i noen saker
også vil kunne prøve Grunnlovens menneskerettighetsbestemmelser ved siden av menneskerettslovens
gjennomførte bestemmelser.
Disse utgangspunktene reiser slik Menneskerettighetsutvalget ser det spørsmål om domstolenes
kompetanse til å prøve lovers grunnlovsmessighet
bør komme tydelig til uttrykk i Grunnloven, slik at
prøvingsadgangen blir synlig for alle.
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Alternativet er at domstolenes rett og plikt på
dette området fortsatt vil følge av konstitusjonell sedvanerett.
Menneskerettighetsutvalget viser til at Stortinget
i de senere årene har grunnlovfestet tidligere konstitusjonell sedvanerett som parlamentarisme og regjeringens opplysningsplikt. I likhet med domstolenes
prøvingsrett er dette ordninger som regulerer sentrale
forhold mellom statsmaktene.
Domstolenes prøvingsrett har eksistert som konstitusjonell sedvanerett i minst 150 år. Utvalget har
derfor funnet det naturlig at også domstolenes prøvingsrett med lovers grunnlovsmessighet grunnlovfestes. Dette vil slik utvalget ser det ikke endre
dagens rettstilstand, men synliggjøre i Grunnloven
den kompetansen som domstolene allerede er i besittelse av. Grunnloven vil da synliggjøre at domstolene
har rett og plikt til å foreta prøving både på grunnlag
av eldre og nye rettighetsbestemmelser i Grunnloven.
Etter utvalgets oppfatning bør domstolenes kompetanse til å prøve lover og forvaltningsvedtak mot
Grunnloven komme eksplisitt til uttrykk. Dagens
konstitusjonelle sedvanerett bør slik utvalget ser det
kodifiseres i sin helhet, og da bør formuleringen
fange opp både lover, forskrifter og forvaltningsavgjørelser i enkeltsaker.
Utvalget har reist spørsmål om hvor intens domstolenes prøving skal være, og om dette er en problemstilling som bør omtales i grunnlovsteksten.
Utgangspunktet må slik utvalget ser det være at prøvingens intensitet vil bero på den enkelte rettighets
karakter, og på rettighetens utforming.
Forbudet mot tortur vil for eksempel måtte praktiseres uten unntak, og på dette området vil domstolsprøvingen måtte være intens. I motsatt ende av skalaen vil man finne noen av bestemmelsene om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Her vil lovgiver og forvaltning ha en videre skjønnsmargin ved
valget av gjennomføringsmåte, men det vil like fullt
være en kjerne i rettigheten som domstolene må ha
adgang til å prøve. Utvalget viser til at prøvingens
intensitet er sammensatt og av den grunn lite egnet
for generell regulering. Utvalget har derfor ikke foreslått at det tas inn generelle formuleringer om prøvingens intensitet i forbindelse med forslaget til grunnlovfesting av domstolenes prøvingsadgang.
Hva gjelder plassering i Grunnloven av en
bestemmelse om domstolenes prøvingsrett, har
utvalget vist til at dette enten gjøres i utvalgets forslag til ny del E om «Menneskerettighetene», eller
det kan gjøres i del D som omhandler domstolene. I
del D er § 89 i dag ikke i bruk, og paragrafen vil i så
måte utgjøre en egnet plassering av domstolenes prøvingsrett. Utvalget har foreslått at domstolenes prøvingsrett skrives inn i den nye del E, for på den måten
å synliggjøre at domstolene kan prøve om myndighe-
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tenes beslutninger strider mot menneskerettighetene
i Grunnloven.
Mennskerettighetsutvalget viser til at etter vedtakelsen av menneskerettsloven i 1999 har stadig flere
lovvedtak og forvaltningsvedtak blitt prøvet mot de
internasjonale konvensjonene gjennomført i denne
loven. Dette gjelder i særlig grad prøving ut fra
bestemmelsene i EMK.
Bakgrunnen for denne prøvingsadgangen er å
finne i menneskerettsloven § 3, der konvensjonene er
ved motstrid gitt forrang fremfor annen norsk lovgivning. En tilsvarende løsning er også valgt for EØSavtalens hoveddel, jf. EØS-loven § 2. Forrangsbestemmelsene innebærer i praksis at norske domstoler
er gitt kompetanse til å prøve om annen norsk lovgivning er i overensstemmelse med de norske konvensjonsforpliktelsene. Enkelte har omtalt denne prøvingsadgangen som «den andre prøvingsretten».
Menneskerettighetsutvalget viser til at konsekvensen av denne prøvingsretten er at man nå kan få
dom for at forvaltningsvedtak er ugyldige, eller dom
som setter til side lovvedtak, dersom de er i strid med
de av Norges folkerettslige forpliktelser som følger
av EMK, SP, ØSK, barnekonvensjonen eller kvinnediskrimineringskonvensjonen.
Utvalget reiser spørsmål om Grunnloven eksplisitt bør inneholde en bestemmelse om prøving ut fra
internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. I
praksis er dette et spørsmål om det bør grunnlovfestes en rett for domstolene til å prøve om lov eller forvaltningsvedtak er i overensstemmelse med menneskerettighetsbestemmelsene gjennomført i menneskerettsloven, eventuelt også med øvrige menneskerettighetskonvensjoner som pr. i dag ikke er gjennomført i menneskerettsloven. Utvalget har imidlertid
ikke foreslått å løfte de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene inn i Grunnloven, da dette ligger utenfor mandatet.
Utvalget viser til at mens nasjonale håndhevingsog kontrollmekanismer med menneskerettigheter har
utviklet seg over tid, har de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene etablert egne bestemmelser
om dette.
For at menneskerettigheter i konstitusjoner og
konvensjoner skal ha reell betydning for den som
mener seg krenket, må hun eller han kunne få et uavhengig organ til å avgjøre om det virkelig er tale om
en krenkelse. Noen ganger vil organets konstatering
av krenkelse være tilstrekkelig, men ofte vil en slik
avgjørelse ha liten verdi hvis den ikke ledsages av et
pålegg til myndighetene om å gjenopprette situasjonen eller kompensere for krenkelsen. Dette er bakgrunnen for at flere av de internasjonale instrumentene inneholder bestemmelser om rett til såkalt
«effective remedy».
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Også EMK har tatt inn prinsippet om at den som
utsettes for menneskerettighetskrenkelser, skal ha en
«effective remedy».
Bestemmelsen blir forstått slik at det må finnes
en mulighet på nasjonalt nivå for å få behandlet rimelig begrunnede klager («arguable claims») om krenkelser av konvensjonen, som kan sikre kompensasjon
eller annen oppreisning (botemiddel).
Menneskerettighetsutvalget viser til at det sies
ofte og med tyngde at menneskerettighetskrenkelser
først og fremst må avdekkes og repareres i de statene
der krenkelsene skjer. Likevel hoper det seg opp klagesaker i EMD, og dette er en viktig grunn til å sikre
at eventuelle krenkelser i Norge blir behandlet nasjonalt. Dette kan tale for at et overordnet prinsipp om
«effective remedy» bør inntas i Grunnloven.
Et argument mot slik grunnlovfesting kan være at
en generell bestemmelse om «effective remedy» i
Grunnloven kan virke stimulerende på kverulanter.
En annen utfordring vil være å finne en god formulering av retten til «effective remedy» på norsk.
Det er utvalgets oppfatning at utfordringene med
å finne gode formuleringer som kan forhindre urealistiske forventninger og grunnløse søksmål, taler for
at man på generelt grunnlag ikke forsøker å utdype
hva som menes med «effective remedy» i Grunnloven.
Det er også utvalgets mening at «effective
remedy» vil være tilstrekkelig sikret gjennom domstolenes prøvingsrett, den alminnelige adgangen til å
få sin sak prøvet for domstolene og konvensjonenes
krav til «effective remedy».
Menneskerettighetsutvalget har også drøftet
spørsmålet om hvilken betydning internasjonale
menneskerettighetskonvensjoner skal ha for tolkningen av landenes konstitusjoner. Utvalget har ikke gått
inn for å grunnlovfeste en egen tolkningsbestemmelse.
I Dokument 12:30 (2011–2012) fremmer forslagsstillerne to alternative forslag til ny § 114.
Alternativ 1 er i samsvar med Menneskerettighetsutvalgets forslag om at i saker som reises for
domstolene, har domstolene rett og plikt til å prøve
om lover og andre beslutninger truffet av statens
myndigheter strider mot Grunnloven.
Alternativ 2 har fått en tilføyelse om «denne
grunnlovs prinsipper om demokratiet, den lovgivende makt, rettsstaten og menneskerettighetene».
Som alternativ plassering av bestemmelsen foreslås den ledige § 89 i Grunnlovens kapittel D om den
dømmende makt.
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«XXIV
Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):
§ 114
I saker som reises for domstolene, har domstolene rett og plikt til å prøve om lover og andre beslutninger truffet av statens myndigheter strider mot
Grunnloven.
–
§ 114
I saker som blir reiste for domstolane, har domstolane rett og plikt til å prøve om lover og andre
avgjerder tekne av dei statlege styresmaktene strir
mot Grunnlova.
Alternativ 2 B (bokmål og nynorsk):
§ 114
I saker som reises for domstolene, har domstolene rett og plikt til å prøve om lover og andre beslutninger truffet av statens myndigheter strider mot
Grunnloven, etter denne grunnlovs prinsipper om
demokratiet, den lovgivende makt, rettsstaten og
menneskerettighetene.
–
§ 114
I saker som blir reiste for domstolane, har domstolane rett og plikt til å prøve om lover og andre
avgjerder tekne av dei statlege styresmaktene strir
mot Grunnlova, etter prinsippane i denne grunnlova
om demokratiet, den lovgjevande makta, rettsstaten
og menneskerettane.
Alternativ 3 B (bokmål og nynorsk):
§ 89
I saker som reises for domstolene, har domstolene rett og plikt til å prøve om lover og andre beslutninger truffet av statens myndigheter strider mot
Grunnloven.
–
§ 89
I saker som blir reiste for domstolane, har domstolane rett og plikt til å prøve om lover og andre
avgjerder tekne av dei statlege styresmaktene strir
mot Grunnlova.
Alternativ 4 B (bokmål og nynorsk):
§ 89
I saker som reises for domstolene, har domstolene rett og plikt til å prøve om lover og andre beslutninger truffet av statens myndigheter strider mot
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Grunnloven, etter denne grunnlovs prinsipper om
demokratiet, den lovgivende makt, rettsstaten og
menneskerettighetene.
–
§ 89
I saker som blir reiste for domstolane, har domstolane rett og plikt til å prøve om lover og andre
avgjerder tekne av dei statlege styresmaktene strir
mot Grunnlova, etter prinsippane i denne grunnlova
om demokratiet, den lovgjevande makta, rettsstaten
og menneskerettane.»

2. Komiteens merknader
Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jette F. Christensen, Gunvor
Eldegard og lederen Martin Kolberg,
fra Høyre, Erik Skutle og Michael Tetzschner, fra Fremskrittspartiet, Kenneth
Svendsen og Helge Thorheim, fra Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan,
fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen,
fra Venstre, Abid Q. Raja, fra Sosialistisk Venstreparti, Bård Vegar Solhjell,
og fra Miljøpartiet De Grønne, Rasmus
H a n s s o n , viser til Dokument 12:30 (2011–2012)
romertall X om forslag til et nytt tredje ledd i Grunnloven § 96 og til Innst. 186 S (2013–2014) der det
fremgår:
«Komiteen mener forbudet mot dobbeltstraff
samtidig er av grunnleggende betydning for den enkeltes forutsigbarhet. Dette gjelder både behovet for
å kunne forutse konsekvensene av ens handlinger,
behovet for å legge forhold bak seg, og mulighetene
til å starte på nytt eller gå videre med livet sitt. Gjentatt straff for samme forhold vil i tillegg oppleves
som grunnleggende urettferdig, kanskje også som
vilkårlig, både for den som rammes og for de som er
vitne til at det skjer. Forbudet mot dobbeltstraff må
på denne bakgrunn forstås som en av de helt sentrale
rettssikkerhetsgarantiene i samfunnet.
Komiteen er kjent med at det rår en usikkerhet i
juridiske fagmiljøer knyttet til tolkning av straffebegrepet, slik dette er foreslått i tredje ledd, når man ser
dette i sammenheng med tilsvarende begrep i første
ledd. Komiteen har også mottatt henvendelser om
dette.
Straffebegrepet i Grunnloven § 96 første ledd er
etter norsk rett tolket noe annerledes enn det tilsvarende begrep i EMK artikkel 6 nr. 1. Menneskerettighetsutvalget har imidlertid i sitt forslag til § 96 nytt
tredje ledd bygget på en forutsetning om at EMK og
EMDs forståelse skal legges til grunn for dette leddets vedkommende.
To ulike straffebegrep i samme bestemmelse kan
skape usikkerhet, ikke minst hos domstolene. Det er
også uryddig å legge opp til at det skal skje to ulike
tolkinger av samme begrep.
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Komiteen har respekt for innspillene som har
kommet, og er opptatt av at Stortingets får en så grundig og opplyst behandling av hver enkelt paragraf og
ledd i Grunnloven som mulig. Ved å bruke noe mer
tid på forslaget til § 96 tredje ledd vil man skape sikkerhet for at alle sider av tolkingsspørsmålet omtalt
ovenfor blir belyst. …»
K o m i t e e n har vurdert forslaget til et nytt tredje
ledd om forbud mot dobbeltstraff og også arrangert et
seminar der blant annet dette forslaget var tema.
K o m i t e e n viser til at det i juridiske fagmiljøer
er blitt pekt på mulige tolkningsproblemer som følge
av at straffebegrepet ikke gjennomgående har den
samme betydning i tekstforslaget til ny Grunnloven
§ 96.
Etter Grunnloven § 96 første ledd kan ingen
«straffes uten etter dom». Domskravet har vært forstått slik at sanksjoner som er straff i Grunnlovens
forstand, bare kan ilegges av domstolene i første
hånd. K o m i t e e n vil bemerke at straffebegrepet i
EMK er vesentlig videre enn dette. Etter EMK
artikkel 6 nr. 1 kreves det, i motsetning til det som
gjelder for retten til domstolsbehandling etter Grunnloven § 96 første ledd, jf. § 95, ikke at sanksjonen
ilegges av en domstol. EMK har ikke vært ansett å
være til hinder for at straffesanksjoner i første
omgang blir ilagt av forvaltningen, såfremt det finnes
saklig grunn for det, og såfremt den som blir ilagt
sanksjon av forvaltningen, i ettertid har rett til å få
vedtaket overprøvd av domstolene.
K o m i t e e n viser således til at straffebegrepet i
Grunnloven § 96 første ledd etter norsk rettspraksis
ikke har den samme betydning som det tilsvarende
begrep i EMK artikkel 6 nr. 1. Menneskerettighetsutvalget har imidlertid i sitt forslag til § 96 nytt tredje
ledd bygget på en forutsetning om at EMK og EMDs
forståelse skal legges til grunn for dette leddets vedkommende.
K o m i t e e n s f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, viser til at to
ulike straffebegrep i samme bestemmelse vil kunne
skape usikkerhet, ikke minst hos domstolene. Det er
også uryddig å legge opp til at det skal skje to ulike
tolkninger av samme begrep.
Komiteens medlemmer fra Høyre og
F r e m s k r i t t s p a r t i e t konstaterer at det med ovenstående merknad neppe vil være grunnlovsmessig
flertall for å bære forslaget gjennom Stortinget.
D i s s e m e d l e m m e r har tidligere pekt på at forslaget til en ny bestemmelse burde erstattes med en mer
sammenhengende og gjennomarbeidet paragraf, og
viser til sin intensjon om å fremme et oppdatert
grunnlovsforslag som skaper bedre konstitusjonelt
vern også mot forvaltningsmessige straffesanksjoner.
D i s s e m e d l e m m e r vil på denne bakgrunn kunne
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slutte seg til en konklusjon om at forslaget, slik det
foreligger, ikke bifalles.
Komiteens medlem fra Miljøpartiet
D e G r ø n n e er enig med Menneskerettighetsutvalget i at Grunnloven skal gi et vern mot dobbeltstraff,
og at EMKs og EMDs utvidede forståelse av straffebegrepet skal legges til grunn for vernet. D e t t e
m e d l e m er samtidig tilfreds med at straffebegrepet
i § 96 første ledd er begrenset til de sanksjoner som i
dag ilegges av domstolene, og ønsker ikke at dette
skal endres. Når vernet mot dobbeltstraff skal grunnlovfestes, bør derfor Grunnloven operere med to forskjellige straffebegreper, og forskjellen bør komme
til uttrykk i ordlyden. D e t t e m e d l e m mener derfor at forslaget må omformuleres og fremmes på nytt
for å kunne bifalles.
K o m i t e e n vil på denne bakgrunn ikke anbefale
at forslaget til et nytt tredje ledd i Gunnloven § 96
bifalles.
Forslaget til ny § 114, alternativt § 89, om
grunnlovfesting av domstolenes prøvingsrett
K o m i t e e n viser til Dokument 12:30 (2011–
2012) romertall XXIV om forslag til ny § 114, alternativt § 89, om grunnlovfesting av domstolenes prøvingsrett og til Innst. 186 S (2013–2014).
K o m i t e e n viser videre til at Stortinget, i etterkant av vedtaket 13. mai 2014 om et nytt kapittel E i
Grunnloven, anvendte fullmakten til ved alminnelig
flertallsvedtak å redigere paragraf- og leddnummer i
og henvisninger til bestemmelser som ble berørt av
vedtakelsen av et nytt kapittel E i Grunnloven om
menneskerettigheter eller av at alternativer i forslaget
ble vedtatt, jf. Innst. 203 S (2013–2014). Som følge
av omredigeringen ble tidligere § 92 ny § 114. Dette
innebærer at den foreslåtte grunnlovsbestemmelsen
om domstolenes prøvingsrett må få et nytt paragrafnummer, dersom alternativ 1 B eller 2 B blir bifalt.
Det fremgår også av Innst. 203 S (2013–2014):
«Presidentskapet foreslår videre å beholde nummer på paragrafene slik disse ble vedtatt 13. mai
2014. Dette har den ulempe at det oppstår fire tomme
paragrafer (§§ 99, 103, 107 og 111). Fordelen er
imidlertid at det samme paragrafnummer som har
blitt benyttet i hele grunnlovsprosessen, dvs. i Menneskerettighetsutvalgets rapport, grunnlovsforslagene, innstillingene og altså i vedtaket, beholdes også i
Grunnloven. Forarbeidene til bestemmelsene blir
dermed mer tilgjengelige enn det som vil være tilfellet om man nå foretar en ny nummerering av paragrafene. Dertil tilkommer at de tomme paragrafene
eventuelt vil kunne benyttes for de to paragrafene
som kontroll- og konstitusjonskomiteen besluttet utsatt behandling av (ny § 114 om domstolenes prøvingsrett og ny § 115 om begrensninger i de grunnlovfestede rettighetene).»
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Hvorfor grunnlovfeste domstolenes
prøvingsrett?
K o m i t e e n s f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet
fra Senterpartiet, viser til at det foreliggende forslaget tar sikte på å synliggjøre i Grunnloven domstolenes nåværende kompetanse til å kunne prøve om
lover og andre myndighetsbeslutninger er i strid med
Grunnloven.
E t a n n e t f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene
fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, mener
en grunnlovfesting av prøvingsretten henger naturlig
sammen med Stortingets vedtak 13. mai 2014 om å
styrke menneskerettighetenes stilling i Grunnloven
(jf. Innst. 186 S (2013–2014) og S.tid. (2013–2014)
s. 2470–2542). Det foreliggende forslaget er begrunnet med at prøvingsretten «… er en viktig garanti for
at menneskerettighetene etterleves», jf. Dokument
12:30 (2011–2012) s. 181. En samlet komité uttalte i
forbindelse med behandlingen av Dokument 12:30
(2011–2012) at «… det er riktig å sikre disse rettighetene for fremtiden, og synliggjøre dem i vår grunnlov. Særlig viktig er det å understreke at det påligger
staten å sikre, verne og garantere for disse menneskerettighetene», jf. Innst. 186 S (2013–2014) s. 21.
Begrunnelsen for å grunnlovfeste prøvingsretten er
imidlertid ikke bare begrenset til en styrking av menneskerettighetenes stilling. Statens generelle forpliktelse til å sikre menneskerettighetene er nå grunnlovfestet i § 92 (tidligere § 110 c). Å grunnlovfeste
domstolenes rett til å kunne prøve lover og andre
myndighetsbeslutninger opp mot Grunnloven innebærer å synliggjøre et viktig element i statens sikring
av, og vern og garanti for, menneskerettighetene.
Samtidig synliggjøres Grunnlovens rang som rettskilde over lover og andre myndighetsbeslutninger.
K o m i t e e n s f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet
fra Senterpartiet, er av den oppfatning at uavhengige
domstolers håndhevelse av både grunnlovsbestemte
og lovbestemte rettigheter utgjør et ankerfeste for
rettsstaten. At det finnes visse grenser for det demokratisk valgte flertallets politiske handlingsrom, er
anerkjent i Grunnlovens formålsparagraf. I § 2 heter
det således at Grunnloven ikke bare skal sikre demokratiet, men også rettsstaten og menneskerettighetene.
Det er folket i frie valg som velger sine representanter. Det rådende flertall gir gjennom lov og vedtak
rettigheter og pålegger plikter, gir muligheter, men
også begrensninger i tråd med politiske prioriteringer. Grunnlovens sentrale funksjon er å gi rammer for
hva et flertall kan presse gjennom overfor et mindretall, ja til sist hva det kan bestemme over det enkelte
individ som har rettigheter som er ukrenkelige.
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E t a n n e t f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene
fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, mener
det foreliggende forslaget om å grunnlovfeste domstolenes prøvingsrett handler om at Grunnloven klart
og tydelig skal angi at individets rettigheter etter
Grunnloven etterleves ikke bare av Stortinget selv,
men også av domstolene. D e t t e f l e r t a l l e t viser
til at det foreliggende forslaget understreker den
funksjonsfordeling mellom Stortinget og domstolene
som ligger i maktfordelingsprinsippet. Det er Stortinget som gjennom Grunnloven etablerer individenes
vern mot for store inngrep fra den alminnelige lovgivning og andre myndighetsbeslutninger. Det er
domstolene som i konkrete saker prøver om lovgivningen og forvaltningen har holdt seg innenfor
Grunnlovens grenser overfor individene.
D e t t e f l e r t a l l e t peker på at domstolenes prøving av lover og andre myndighetsbeslutninger mot
Grunnloven må sees i sammenheng med domstolenes tilsvarende håndhevelse av EMK og de andre
menneskerettighetskonvensjonene som er gjort til
norsk lov i menneskerettsloven fra 1999.
D e t t e f l e r t a l l e t viser til at prøvingsretten
reiser viktige spørsmål om forholdet mellom Stortinget som folkevalgt organ og domstolene. Prøvingsrettens omfang og grenser har til ulike tider vært
omstridt i Norge. Det foreliggende forslaget handler
imidlertid ikke om prøvingsrettens omfang og grenser, men om å synliggjøre i Grunnloven den kompetansen til å prøve lover og andre myndighetsbeslutninger som domstolene allerede har. D e t t e f l e r t a l l e t vil fremheve at selve prøvingsretten etter vel
150 års praksis har vært anerkjent som en konstitusjonell sedvane. Selv om domstolenes utøvelse av
prøvingsretten har vært problematisert i juridisk teori
i perioder med liten anvendelse, har den i løpet av
denne tiden konsekvent blitt praktisert og anerkjent
som en viktig del av norske domstolers funksjon.
D e t t e f l e r t a l l e t viser til at prøvingsretten i
dag ikke er direkte hjemlet i Grunnlovens tekst. Kildene fra Riksforsamlingen i 1814 gir ingen sikre holdepunkter for hva man der mente om at domstolene
kan prøve om lover og andre myndighetsbeslutninger
er grunnlovsstridige. Denne siden av domstolenes
funksjon var neppe et særskilt tema på Riksforsamlingen. Imidlertid kom spørsmålet om motstrid mellom Grunnloven og både lover og forvaltningens
vedtak raskt for domstolene i årene etter 1814. Og
domstolene selv så det tidlig som en naturlig oppgave
for den dømmende makt å håndheve Grunnloven
overfor både lover og andre myndighetsbeslutninger.
Iallfall fra 1860-tallet synes det å ha vært bred enighet i juridisk litteratur og blant samfunnsaktørene om
at domstolene hadde kompetanse til i konkrete saker
å prøve lover og andre myndighetsbeslutninger mot
Grunnloven. Dessuten har Stortinget siden 1926
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gjennom lovgivningen forutsatt at domstolene kan
avgjøre om lover, stortingsbeslutninger eller provisoriske anordninger strider mot Grunnloven, ved å
bestemme gjennom plenumsloven og senere domstolloven at slike spørsmål skal behandles av Høyesterett i plenum eller i storkammer.
D e t t e f l e r t a l l e t viser på grunnlag av det
foregående til at prøvingsretten lenge har blitt regnet
som sikker konstitusjonell sedvanerett. Det betyr at
domstolene bare kan miste denne kompetansen ved
grunnlovsendring i samsvar med prosedyren i
Grunnloven § 121. I mellomkrigstiden ble det på
Stortinget flere ganger fremmet grunnlovsforslag om
opphevelse av prøvingsretten (i 1920, 1923, 1929 og
1932). Imidlertid oppnådde ingen av forslagene verken simpelt flertall eller det nødvendige 2/3 flertall.
Disse grunnlovsforslagene viser imidlertid at Stortinget i minst 100 år har anerkjent prøvingsretten som et
prinsipp av grunnlovs rang, selv om det ikke eksplisitt kan leses ut av Grunnlovens tekst. Det betyr
videre at dersom Stortinget ikke vedtar å grunnlovfeste prøvingsretten, så vil det ikke bety noe fra eller
til for domstolenes kompetanse til å prøve om lov
eller andre myndighetsbeslutninger er i strid med
Grunnloven.
D e t t e f l e r t a l l e t understreker at det foreliggende grunnlovsforslaget utelukkende handler om å
skrive prøvingsretten inn i Grunnloven med dens
nåværende innhold og omfang, jf. Dokument 16
(2011–2012) s. 80 og Dokument 12:30 (2011–2012)
s. 181. Formålet med denne kodifiseringen er å synliggjøre domstolenes prøvingsrett som en viktig del
av vårt konstitusjonelle system og vår rettsstat.
D e t t e f l e r t a l l e t viser til at en grunnlovfesting ut fra dette formålet er i samsvar med Stortingets
arbeid de senere år med å modernisere Grunnloven
og grunnlovfeste sentrale ulovfestede regler med
grunnlovs rang. Ut ifra samme formål ble parlamentarismen grunnlovfestet i 2007, henholdsvis i § 15
om mistillitsvedtak og i § 82 om regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget. Tilsvarende vedtok
Stortinget 13. mai 2014 å grunnlovfeste det alminnelige legalitetsprinsippet i § 113, som inntil da ikke
fremgikk direkte av Grunnlovens tekst. D e t t e
f l e r t a l l e t peker videre på grunnlovsvedtaket
6. mai 2014 om to oppdaterte språkversjoner av
Grunnloven på bokmål og nynorsk som ytterligere
ledd i Stortingets arbeid med å modernisere Grunnloven.
D e t t e f l e r t a l l e t viser til at parlamentarismen, legalitetsprinsippet og prøvingsretten tradisjonelt regnes som de viktigste eksemplene på konstitusjonell sedvanerett. Med en grunnlovfesting av prøvingsretten vil de tre viktigste konstitusjonelle sedvanerettsdannelsene i norsk rett nå ha hjemmel i Grunnlovens tekst. Dermed avsluttes et langt kapittel i
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Grunnlovens historie, der viktige deler av det konstitusjonelle systemet ble utledet av sedvanerett i stedet
for Grunnloven selv. Samtidig revitaliseres Grunnloven som rettskilde som følge av årets menneskerettighetsreform og de øvrige grunnlovsreformene de
siste årene. D e t t e f l e r t a l l e t mener det bør være
et mål for Stortinget som grunnlovsgiver at Grunnloven holdes i hevd som det sentrale rettslige grunnlaget for statsmaktenes myndighet. En slik målsetting
krever at de sentrale rettsreglene om forholdet mellom statsmaktene kan leses ut fra Grunnlovens tekst.
D e t t e f l e r t a l l e t mener det er demokratisk
betryggende at rettsregler med grunnlovs rang er
vedtatt og anerkjent av Stortinget etter prosedyren i
§ 121.
Utformingen av bestemmelsen
K o m i t e e n s f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti,
viser til at forslaget i alle de foreliggende alternativene er utformet for å dekke det gjeldende innholdet
i domstolenes prøvingsrett, slik den er utviklet i rettspraksis og anerkjent av de øvrige statsmaktene.
D e t t e f l e r t a l l e t anerkjenner at det kan være
delte meninger om hvordan en bestemmelse om prøvingsretten kan utformes. Utformingen av en slik
bestemmelse reiser flere spørsmål: 1) hvem har kompetanse til å prøve, 2) når og hvordan skjer prøvingen, 3) hvilke myndighetsbeslutninger kan prøves
mot Grunnloven og 4) hvor intensiv skal prøvingen
være. De tre første spørsmålene er dekket av ordlyden i alle de foreliggende alternativene. Når det gjelder det siste spørsmålet, om prøvingens intensitet, så
gir de foreliggende alternativene med hensikt ingen
veiledning. D e t t e f l e r t a l l e t er enig med Menneskerettighetsutvalget i at prøvingens intensitet er
sammensatt og derfor lite egnet for generell regulering (jf. Dokument 16 (2011–2012) s. 81). D e t t e
f l e r t a l l e t viser til at prøvingens intensitet langt på
vei vil avhenge av den enkelte rettighets innhold, formål og utforming, samt de faktiske forhold i hvert
enkelt tilfelle. Utformingen av de foreliggende alternativene til grunnlovfesting av prøvingsretten må
forstås på denne bakgrunn.
D e t t e f l e r t a l l e t viser til at Høyesterett i en
rekke saker fra Rt. 1976 side 1 (Kløfta), (se tilsvarende i bl.a. Rt. 1996 side 1415, Rt. 1997 side 1821,
Rt. 2007 side 1281, Rt. 2010 side 143, Rt. 2010
side 535 og Rt. 2010 side 1445) har operert med tre
kategorier grunnlovsbestemmelser med ulik prøvingsintensitet: For grunnlovsbestemmelser til vern
om enkeltmenneskets personlige frihet eller sikkerhet vil domstolene gi Grunnloven betydelig gjennomslagskraft overfor lover. Når det gjelder grunnlovsbestemmelser som regulerer statsmaktenes
arbeidsmåte eller innbyrdes kompetanse, vil derimot
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domstolene langt på vei respektere Stortingets syn på
grunnlovsspørsmålet. Grunnlovsbestemmelser til
vern om økonomiske rettigheter kommer i en mellomstilling med tanke på Høyesteretts vurdering av
Grunnlovens gjennomslagskraft.
Når det gjelder utformingen av det foreliggende
forslaget, viser d e t t e f l e r t a l l e t til at prøvingsretten etter ordlyden gjelder i «saker som reises for
domstolene». Ordlyden sier for det første at kompetansen til å prøve om lover og andre myndighetsbeslutninger er grunnlovsstridige i Norge ligger til de
ordinære domstolene. Dette i motsetning til systemer
der prøvingsretten ligger hos særskilte forfatningsdomstoler eller andre organ utenfor de ordinære
domstolene. Ordlyden indikerer videre at domstolskontrollen skjer etter at loven er trådt i kraft (ex
post), i motsetning til systemer der loven prøves mot
forfatningen før endelig lovvedtak (ex ante). Ordlyden indikerer også at domstolskontrollen i Norge er
en konkret kontroll, som gjelder anvendelsen av
loven i konkrete saker som er reist, og der rettsvirkningen formelt er begrenset til sakens parter (inter
partes). Virkningen av at norske domstoler finner en
lov grunnlovsstridig er altså at den grunnlovsstridige
lovbestemmelsen ikke får anvendelse i den konkrete
saken. Deretter er det formelt opp til Stortinget å vurdere om og hvordan loven skal endres i samsvar med
Grunnloven. Dette i motsetning til systemer der domstolene på abstrakt grunnlag prøver om loven i seg
selv er grunnlovsstridig, og der grunnlovsstridige
lovbestemmelser kjennes ugyldig med rettsvirkning
for alle (erga omnes), både private og andre statsorganer.
D e t t e f l e r t a l l e t viser til at Menneskerettighetsutvalget valgte å formulere prøvingsretten til å
omfatte «lover og andre beslutninger truffet av statens myndigheter» (Dokument 16 (2011–2012)
s. 80). Strengt tolket kan den ubestemte flertallsformen «lover» peke i retning av at domstolene med
rettsvirkning for alle kan prøve og eventuelt sette til
side hele loven som grunnlovsstridig. Det kan ikke
domstolene gjøre i dag. Utformingen av det foreliggende grunnlovsforslaget har på dette punktet blitt
kritisert i den offentlige debatt. D e t t e f l e r t a l l e t
mener imidlertid at det foreliggende grunnlovsforslaget ikke åpner for tolkningstvil, og at det ikke gir
domstolene større myndighet enn de har i dag. Det er
et alminnelig tolkningsprinsipp i norsk rett at lover
skal tolkes i lys av formålet med loven. Det gjelder
også Grunnloven. En rekke av de gjeldende grunnlovsbestemmelsene har en slik utforming at de må
tolkes i lys av formålet for å gi full mening. I det foreliggende tilfellet er det klart at formålet med en
bestemmelse om domstolenes prøvingsrett er å synliggjøre i Grunnloven domstolenes prøvingsrett i
dens nåværende form og innhold. D e t t e f l e r t a l -
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l e t mener derfor at utformingen av det foreliggende
grunnlovsforslaget ikke gir domstolene grunnlag for
å utvikle en ny og mer omfattende domstolskontroll
av lover og andre myndighetsbeslutninger. En endring av prøvingsrettens nåværende form og innhold
vil kreve en egen grunnlovsendring.
D e t t e f l e r t a l l e t peker videre på at selv om
det er vanlig å snakke om en prøvingsrett for domstolene, så har domstolene også en plikt til å håndheve
Grunnloven overfor grunnlovsstridige lover og andre
myndighetsbeslutninger (se for eksempel Rt. 1918
side 403 (store konsesjonssak), og senere fremhevet
av Høyesterett i en rekke plenumssaker, sist i Rt.
2010 side 143 (Rederiskatt)). Prøvingsplikten følger
av at Grunnloven i Norge alltid har vært regnet som
en del av den positive retten, og ikke bare som en
politisk prinsipperklæring. Grunnloven er dessuten
overordnet (lex superior) både lover og andre rettskilder, som provisoriske anordninger, stortingsbeslutninger, forskrifter og andre forvaltningsvedtak.
Dersom domstolene finner at andre rettskilder er i
strid med Grunnloven, plikter domstolene å la
Grunnloven gå foran. D e t t e f l e r t a l l e t fremhever
at ordlyden «rett og plikt» synliggjør dette pliktelementet i prøvingsretten.
D e t t e f l e r t a l l e t viser til at forslaget om å
grunnlovfeste domstolenes prøvingsrett er utformet i
to alternativer. Alternativ 1 og 3 er i samsvar med
Menneskerettighetsutvalgets forslag om at i saker
som reises for domstolene, har domstolene rett og
plikt til å prøve om lover og andre beslutninger truffet av statens myndigheter strider mot Grunnloven.
Alternativ 2 og 4 har en tilføyelse om at domstolsprøvingen skal skje «etter denne grunnlovs prinsipper
om demokratiet, den lovgivende makt, rettsstaten og
menneskerettighetene.» D e t t e f l e r t a l l e t mener
tilføyelsen i alternativ 2 og 4 er unødvendig da de
opplistede prinsippene er abstrakte og vanskelig kan
gis et presist juridisk innhold. I de tilfellene hvor
domstolene prøver om lover strider mot Grunnloven,
vil uansett hensynet til flertallsdemokratiet og den
lovgivende makt på den ene siden stå mot hensynet
til rettsstaten og menneskerettighetene på den andre
siden. Selve domstolsprøvingen skjer derimot på
grunnlag av de konkrete bestemmelsene i Grunnloven. Balanseringen mellom de nevnte prinsippene
avhenger av en rekke faktorer både ved de aktuelle
grunnlovsbestemmelsenes utforming og innhold, så
vel som ved loven og de faktiske omstendighetene i
det enkelte tilfelle. F l e r t a l l e t peker videre på at en
slik tilføyelse lett kan føre til tolkningstvil da de opplistede prinsippene er vidt formulert og har et mangfoldig innhold.
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Plasseringen av bestemmelsen
K o m i t e e n s f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti,
viser til at paragrafen om domstolenes prøvingsrett er
foreslått nummerert som henholdsvis § 114 etter
alternativ 1 og § 89 etter alternativ 3. D e t t e f l e r t a l l e t mener paragrafen bør plasseres i den ledige
§ 89 i Grunnlovens kapittel D «Om den dømmende
makt». Paragrafen regulerer først og fremst domstolenes kompetanse og funksjon. Riktignok vil domstolenes prøvingsrett i de fleste tilfeller gjelde håndheving av Grunnlovens menneskerettsbestemmelser,
noe som kan tilsi plassering som § 114 i kapittel E
om «Menneskerettigheter». D e t t e f l e r t a l l e t
peker likevel på at prøvingsretten ikke er avgrenset til
Grunnlovens
menneskerettsbestemmelser
i
kapittel E. For det første er ikke Grunnlovens menneskerettighetsvern uttømmende regulert i kapittel E.
Religionsfriheten er grunnlovfestet i § 16 i
kapittel B, og borgernes rett til frie og hemmelige
valg følger av § 49 andre punktum i kapittel C. For
det andre vil domstolene også kunne prøve om myndighetsbeslutninger oppfyller prosessuelle krav i
Grunnloven, for eksempel om lover er gyldig vedtatt
i samsvar med formkravene i Grunnloven §§ 76–79.
For det tredje vil også grunnlovsspørsmål som berører forholdet mellom statsmaktene og deres kompetanse etter omstendighetene kunne komme opp for
domstolene. I slike saker har Høyesterett konsekvent
uttalt og lagt til grunn at domstolene langt på vei vil
respektere Stortingets syn på Grunnlovens grenser
(jf. for eksempel i Rt. 1952 side 1089 (hvalolje) og
Rt. 1987 side 473 (liturgi)). Domstolskontroll er likevel ikke prinsipielt utelukket i disse tilfellene. Vanskelige grensespørsmål mot individvernet kan oppstå, noe som kan kreve mer intensiv
domstolsprøving. Et eksempel er Rt. 2010 side 535
(Opplysningsvesenets fond), der en instruks om innløsing og regulering av festeforhold ble kjent i strid
med Grunnloven § 106 så langt den ble gitt anvendelse for det statlige Opplysningsvesenets fond. Etter
d e t t e f l e r t a l l e t s mening tilsier innholdet i prøvingsretten dermed at paragrafen plasseres som § 89
i Grunnlovens kapittel D om domstolene. En slik
plassering gir også en god indre sammenheng med
§ 88 om Høyesteretts funksjon og sammensetning.
D e t t e f l e r t a l l e t innstiller med dette på at
alternativ 3 B bifalles.
«Alternativ 3 B (bokmål og nynorsk):
§ 89
I saker som reises for domstolene, har domstolene rett og plikt til å prøve om lover og andre beslutninger truffet av statens myndigheter strider mot
Grunnloven.
–
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§ 89
I saker som blir reiste for domstolane, har domstolane rett og plikt til å prøve om lover og andre
avgjerder tekne av dei statlege styresmaktene strir
mot Grunnlova.»
Komiteens medlem fra Senterpartiet
er enig i at domstolenes prøvingsrett nå er konstitusjonell sedvanerett. Innholdet og omfanget av den
eksisterende prøvingsretten er utviklet gjennom
Høyesteretts praksis over tid. Det er på det rene at
domstolene kan prøve både om forvaltningens
beslutninger er i overensstemmelse med norsk lovgivning, og om lovgivning og forvaltningsvedtak er i
overenstemmelse med Grunnloven.
D e t t e m e d l e m mener kjernen i forslaget om å
skrive domstolenes prøvingsrett inn i Grunnloven,
ikke handler om modernisering av Grunnloven. Forslagets kjerne gjelder forholdet mellom statsmaktene
og mellom rett og politikk. Etter 1814 har utviklingen
mellom statsmaktene endret seg betydelig, og endringene inngår som en viktig del av utfallet av den strid
og det samarbeid som førte fram til vårt folkestyre.
Stortinget har, som naturlig er i Norge, vært mest
opptatt av forholdet til regjeringen.
Domstolenes prøvingsrett var ikke tema, og langt
mindre ble den på Eidsvoll i 1814 foreslått tatt inn i
Grunnloven. Det var jurister som utover på 1800-tallet gjorde seg til aktive talsmenn for domstolenes
prøvingsrett, og det var Høyesterett som i praksis
drev den fram. Professor ved Det juridiske fakultet,
Universitetet i Oslo, nåværende regjeringsadvokat,
Fredrik Sejersted har ved flere anledninger oppsummert Høyesteretts rolle slik: «… ‘prøvelsesretten’ har
ikke stått i Grunnloven, men er oppfunnet og utformet av Høyesterett selv, som konstitusjonell sedvanerett.» (Her sitert fra Klassekampen 1. april 2014.)
Høyesterett har utviklet denne retten skrittvis, også
til en plikt. Dette fremgår også av henvisningen
ovenfor i innstillingen om at «i den store konsesjonssaken fra 1918 uttalte Høyesterett at det forelå en
‘rett og plikt’ for domstolene til å prøve lovers grunnlovsmessighet. Uttrykket ‘rett og plikt’ er siden fulgt
opp av Høyesterett i større plenumssaker utover på
1900-tallet» (s. 5 under kapitlet «Grunnloven § 114»
i denne komitéinnstillingen).
Etableringen av Stortinget som vår øverste statsmakt og utviklingen av vårt demokrati er ikke kommet av seg selv. Folkestyret er kjempet fram. Nordmenn har latt seg inspirere av demokratiske framskritt i andre land, men utviklingen av folkestyret i
Norge har vært forankret i norske samfunnsforhold.
Internasjonalt skjer det nå en utvikling som er i ferd
med å endre og undergrave folkestyrets vilkår. Denne
utviklingen er tydelig i en rekke land i vår egen verdensdel. Historisk var det land i Europa som ledet an
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i utviklingen av demokratiet. I dag er folkestyret i
flere europeiske land under sterkt press, og blir svekket. Internasjonal og overnasjonal rettsutvikling innsnevrer mange nasjonalforsamlingers handlingsrom.
EU-domstolen fungerer som en dynamisk politisk
kraft i utformingen av den grunnleggende politikken
og utviklingen i Den europeiske union (EU).
D e t t e m e d l e m viser til at flertallet skriver at
innskriving av prøvingsretten ikke vil endre domstolenes myndighet. D e t t e m e d l e m mener at det er
forskjell mellom på den ene siden å kunne påberope
seg en prøvingsrett som i samsvar med Grunnlovens
bestemmelser er foreslått og vedtatt av Stortinget
som del av Grunnloven, og på den andre siden å
kunne påberope seg en rett som aldri har stått i
Grunnloven, men som er utformet av Høyesterett
selv som konstitusjonell sedvanerett.
D e t t e m e d l e m mener at en eventuell grunnlovfesting av domstolenes prøvingsrett stiller strenge
krav til presisjon, både hva gjelder lovtekst og uttalelser i forarbeidene. Nettopp gjennom uttalelsene i
forarbeider kan man risikere å endre prøvingsretten i
innhold og form.
D e t t e m e d l e m mener at Stortinget dermed
kan komme til å gi Høyesterett et frasparkspunkt for
ytterligere å kunne øke sin kompetanse og makt.
D e t t e m e d l e m mener det i dag er viktig å
styrke borgernes representasjon og makt i styringen
av samfunnet vårt. Det er derfor Stortingets makt
som må holdes intakt og som må brukes i styringen
av landet. D e t t e m e d l e m mener det ikke er påvist
noe behov for at domstolenes prøvingsrett skal
endres fra konstitusjonell sedvanerett til at den skrives inn og blir en del av Grunnloven gjennom Stortingets vedtak.
D e t t e m e d l e m har også merket seg at i
Høyesteretts utøvelse av prøvingsretten er det et
kjennetegn at i flere av de viktigste sakene har
Høyesteretts dom vært avgitt med dissens, og i noen
tilfeller med én stemmes overvekt eller med få stemmers overvekt. D e t t e m e d l e m har stor respekt for
landets gode jurister, og for den rolle de har hatt i
utviklingen av Norge som samfunn, men d e t t e
m e d l e m har det standpunkt at Stortinget må stå fast
på at makten og styringen av vårt land må ligge i
Stortinget.
D e t t e m e d l e m mener at med den rettsliggjøring som vi kan merke også gjør seg gjeldende i vårt
samfunn, men som nå i særlig grad gjør seg gjeldende
internasjonalt og overnasjonalt, vil det være klokt å
holde fast ved det eksisterende forholdet mellom
Stortinget og domstolene. D e t t e m e d l e m mener
at en egen bestemmelse om prøvingsretten i Grunnloven ikke er nødvendig fordi den retten allerede er
konstitusjonell sedvanerett. En grunnlovfesting av
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retten vil kunne gi grunnlag for nye tolkninger, som
Stortinget vanskelig kan forutse utfallet av.
D e t t e m e d l e m foreslår på denne bakgrunn at
forslaget om ny Grunnloven § 114, alternativt § 89,
ikke bifalles.
Komiteens medlem fra Sosialistisk
V e n s t r e p a r t i viser som flertallet til at ordlyden i
den foreslåtte nye bestemmelsen ikke gir et språklig
presist uttrykk for den rettsvirkningen som grunnlovsstrid har i dag. Rettsvirkningen av at en lovbestemmelse strider mot Grunnloven er at den aktuelle
lovbestemmelsen ikke får anvendelse i den konkrete
saken. Å videreføre dette som i dag, er hensikten
også til flertallet i komiteen. D e t t e m e d l e m
mener at det er uheldig å vedta en ny bestemmelse
under forutsetning av at den skal virke på en annen
måte enn det som følger av en alminnelig språklig
forståelse av ordlyden. D e t t e m e d l e m viser til at
den delen av Sveriges grunnlover som regulerer
domstolenes konstitusjonelle stilling, er Regeringsformen (RF) kapittel 11.
§ 14, første ledd, i dette kapittelet lyder:
«14 § Finner en domstol att en föreskrift står i
strid med en bestämmelse i grundlag eller annan
överordnad författning får föreskriften inte tillämpas.
Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.»
D e t t e m e d l e m mener at en utforming i tråd
med Sveriges tilsvarende bestemmelse ville gitt en
språklig mer presis beskrivelse av den rettsvirkningen som det er enighet om at grunnlovsstrid skal ha.
D e t t e m e d l e m mener, som medlemmet fra
Senterpartiet, at det ved utforming av nye grunnlovsbestemmelser, og ved endring av gamle grunnlovsbestemmelser, bør kreves et meget høyt presisjons- og
klarhetsnivå. Det foreliggende forslaget har ikke et
slikt presisjons- og klarhetsnivå. I tillegg til det foregående peker d e t t e m e d l e m på at heller ikke
domstolenes prøving og kontroll med forvaltningens
myndighetsutøvelse klart fremgår av forslaget. Også
det er en lovgivningsteknisk svakhet ved forslaget,
all den tid siktemålet er å grunnlovfeste prøvingsretten slik den har blitt utviklet av domstolene.
D e t t e m e d l e m viser til at det i de juridiske
fagmiljøene har vært uenighet om hvorvidt Stortinget
gjennom forarbeidene til dette forslaget om en ny
grunnlovsbestemmelse om prøvingsrett kan legge
føringer på intensiteten i domstolenes prøving, og
sekundært hvilken rekkevidde slike føringer i så fall
kan ha. D e t t e m e d l e m er bekymret over at
Høyesterett de siste årene synes å ha beveget seg i
retning av å legge mindre vekt på Stortingets eget syn
i tilfeller der det er tvil om en lovbestemmelse eller
en myndighetshandling strider mot Grunnloven.
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D e t t e m e d l e m viser til at to saker i Høyesterett
om store verdier for fellesskapet har vært avgjort med
én stemmes overvekt i de seneste årene, jf. Rt. 2010
side 143 (rederiskatt) og Rt. 2013 side 1345 (Volstad).
D e t t e m e d l e m mener at det er gode grunner
for å holde på en deling i prøvingsintensiteten. I saker
som vedrører den enkeltes personlige frihet og sikkerhet, bør domstolene ha stort rom for å prøve lovgivning og myndighetsbeslutninger mot Grunnloven,
også i tvilstilfeller. Stortingets syn og øvrige myndighetsorganers syn bør i slike saker ha begrenset vekt.
I saker som vedrører økonomiske rettighetsposisjoner, bør Stortingets syn ha betydelig vekt i de saker
der domstolene finner spørsmålet tvilsomt. D e t t e
m e d l e m vil vise til førstvoterendes uttalelser i plenumsdommen omtalt som Kløfta-saken (Rt. 1976
side 1):
«Ut fra dette vil jeg for min del vike tilbake for å
konstatere grunnlovsstrid i tilfelle hvor det foreligger
rimelig tvil, og hvor Stortinget klart har vurdert og
bygd på at loven ikke kommer i strid med grunnloven. Men skal prøvelsesretten ha noen realitet, må
domstolene benytte den der de finner det hevet over
rimelig tvil at loven vil føre til resultater som er i strid
med grunnloven.»
D e t t e m e d l e m bemerker at førstvoterende
fikk flertallets tilslutning til dette synet, og at denne
posisjonen i flere tiår ble regnet som en sentral føring
for underrettene og for Høyesterett selv.
D e t t e m e d l e m vil, uavhengig av om det foreliggende forslaget blir vedtatt eller ei, vurdere å
fremme et nytt grunnlovsforslag om prøvingsretten.
Siktemålet med et slikt forslag vil være å formulere
en språklig klar og presis bestemmelse, som utbedrer
de svakhetene som det her foreliggende forslaget har.
I tillegg kan det være aktuelt å foreslå å innta formuleringer i lovteksten som legger føringer for intensiteten i domstolenes prøving, i tråd med det som her
er antydet.
D e t t e m e d l e m kan på denne bakgrunnen ikke
bifalle forslaget. D e t t e m e d l e m slutter seg likevel
subsidiært til flertallets bemerkninger om at domstolene ikke skal bruke denne eventuelle grunnlovsendringen til å intensivere prøvingen ytterligere.

3.

Forslag fra mindretall

Forslag fra Senterpartiet og Sosialistisk
Venstreparti:
Forslag 1
Dokument 12:30 (2011–2012) – grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit
Nybakk, Jette F. Christensen, Anders Anundsen,
Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir
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Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande,
romertall XXIV (domstolenes prøvingsrett), samtlige alternativer – bifalles ikke.

4. Komiteens tilråding
K o m i t e e n har for øvrig ingen merknader, viser
til dokumentet og rår Stortinget til å gjøre slikt
vedtak:
I
Dokument 12:30 (2011–2012) – grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Anders Anundsen, Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen
Bekkevold og Trine Skei Grande, romertall X (forbud mot dobbeltstraff) – samtlige alternativer –
bifalles ikke.

II
Dokument 12:30 (2011–2012) – grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Anders Anundsen, Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen
Bekkevold og Trine Skei Grande, romertall XXIV
(domstolenes prøvingsrett) – alternativ 3 B – bifalles,
slik at ny § 89 skal lyde:
§ 89
I saker som reises for domstolene, har domstolene rett og plikt til å prøve om lover og andre beslutninger truffet av statens myndigheter strider mot
Grunnloven.
–
§ 89
I saker som blir reiste for domstolane, har domstolane rett og plikt til å prøve om lover og andre
avgjerder tekne av dei statlege styresmaktene strir
mot Grunnlova.

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 5. mai 2015
Martin Kolberg

Jette F. Christensen

leder

ordfører
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Stikkord

(KRL-fagdommen) Forvaltningsrett. Undervisning. Folkerett.

Sammendrag

Saken gjaldt gyldigheten av vedtak hvor foreldre hadde fått avslag på søknader om
fullstendig fritak for sine barn fra grunnskolefaget kristendomskunnskap med
religions- og livssynsorientering (KRL-faget). Humanetisk Forbund hadde også
anket, men denne anken ble avvist pga manglende rettslig interesse. Spørsmålet
var om KRL-faget med begrenset rett til fritak, var i strid med Norges
folkerettslige forpliktelser til vern av bla religions- og livssynsfrihet. Høyesterett
ga enkelte generelle bemerkninger om forholdet mellom folkerett og intern rett,
derunder om anvendelsen av forrangsbestemmelsen i menneskerettsloven § 3. Den
begrensede retten til fritak ble ikke funnet å være i strid med de påberopte
konvensjonsbestemmelsene.

Saksgang

Oslo byrett Nr 98-02587 A/55 – Borgarting lagmannsrett LB-1999-2982 A/03 –
Høyesterett HR-2000-1533, sivil sak, anke. Behandlet i EMD, se EMD-200215472-3, og FNs menneskerettskomité, se Communication No. 1155/2003.

Parter

Human-Etisk Forbund, Irene Galåen, Edvin Paulsen, Anne Jespersen, Richard
Jansen, Unn Leirvåg, Ben Leirvåg, Ingebjørg Folgerø, Geir Tyberø, Birgit Orning,
Jens Orning, Gro Larsen, Arne Nytræ, Carolyn Midsem, Erik Fosse (advokat
Lorentz Stavrum – til prøve) mot Staten v/Kirke-, utdannings- og
forskningsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Wenche Elisabeth
Arntzen).

Forfatter

Stang Lund, Tjomsland, Aarbakke, Flock, Gussgard.

Dommer Stang Lund: Saken gjelder gyldigheten av vedtak hvor foreldre har fått avslag på søknader om
fullstendig fritak for sine barn fra grunnskolefaget kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering
(KRL-faget). Spørsmålet er om KRL-faget med begrenset rett til fritak er i strid med Norges folkerettslige
forpliktelser til vern av blant annet religions- og livssynsfrihet.
Kristendomskunnskap har vært et skolefag siden allmueskolen ble opprettet i Norge i 1739. Fra
folkeskolelovene av 1889 ble satt i kraft, hadde medlemmer av andre trossamfunn enn den norske kirke rett til
helt eller delvis fritak for undervisning i kristendomskunnskap.
I forbindelse med vedtakelsen av lov 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen besluttet Stortinget at
kristendomskunnskap ikke lenger skulle være en del av statskirkens dåpsopplæring. Målet for opplæringen i
kristendomskunnskap var at elevene skulle ha kjennskap til hovedinnholdet i bibelhistorien, til de viktigste
hendingene i kirkehistorien og til den kristne barnelærdom etter den evangelisk-lutherske trosbekjennelse, jf. §
7 nr. 3 annet ledd. Den kristne formålsparagraf ble videreført i grunnskoleloven § 1 første ledd. Lærerne var
pliktige til å undervise i samsvar med den evangelisk-lutherske tro, jf. § 18 nr. 3 som ble tilføyd ved lov 17.
desember 1971 nr. 106.
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Barn av foreldre som ikke hørte til den norske kirke, hadde etter grunnskoleloven § 12 nr. 6 rett til helt eller
delvis fritak for undervisningen i kristendomskunnskap etter krav fra foreldrene. Bestemmelsen ble forstått slik
at også foreldre som hørte til frikirkene, og foreldre uten organisert kirkelig tilknytning, kunne kreve fritak.
Forskrift til grunnskoleloven åpnet for alternativ og frivillig undervisning i et nytt fag om livssyn. Faget kom
inn i mønsterplanen for grunnskolen i 1974.
Våren 1993 vedtok Stortinget å innføre obligatorisk skolestart fra det kalenderåret barnet fylte 6 år. Våren 1994
ble det vedtatt å utvide den obligatoriske opplæringen til 10 år. I samsvar med dette ble grunnskoleloven endret
ved lov 9. september 1994 nr. 58.
I St.meld.nr.29 (1994–1995) ble forslag til ny læreplan for 10-årig grunnskole lagt fram. Flertallet i kirke-,
utdannings- og forskningskomiteen foreslo i Innst.S.nr.15 (1995–1996) felles kristendoms-,
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religions- og livssynsundervisning og ba regjeringen om en utredning av retningslinjer for fritak.
St.meld.nr.14 (1995–1996) fulgte opp Innst.S.nr.15. Meldingen gjaldt endringer i læreplanen for KRL-faget og
retningslinjer for fritak. Flertallet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen ga i Innst.S.nr.103 (1995–1996)
sin tilslutning til hovedtrekkene i læreplanen og pekte blant annet på at kristendommen skulle være det sentrale
innslaget i faget.
I Ot.prp.nr.40 (1995–1996) ble forslag til endring av grunnskoleloven med blant annet forslag om begrenset
fritak for undervisning i det nye KRL-faget lagt fram. Grunnskoleloven ble endret ved lov 28. juni 1996 nr. 53.
Bestemmelsene om fritak ble imidlertid stående uendret inntil videre, men Stortinget ba regjeringen om å
komme tilbake med en bred vurdering av fritaksretten.
Departementet ga lagdommer Erik Møse i oppdrag å utrede hvilke grenser Norges folkerettslige forpliktelser
setter for obligatorisk grunnskoleopplæring i KRL-faget og for fritak fra undervisning i dette fag. Møses
utredning 22. januar 1997 konkluderte med at generell fritaksrett fra undervisning i KRL-faget ville være
tryggest. Begrenset fritak ville imidlertid ikke være konvensjonsstridig, forutsatt at man fikk til en ordning i
praksis som ligger innenfor konvensjonenes rammer. Møse uttalte at mye ville avhenge av den videre
lovbehandling og den konkrete gjennomføring av faget.
I mars 1997 ble Ot.prp.nr.38 (1996–1997) om endring av grunnskoleloven lagt fram. Proposisjonen inneholdt
forslag vedrørende KRL-faget og regler om begrenset fritak. Med grunnlag i Møses utredning ble det foreslått
lovregler og andre tiltak for å sikre at gjennomføringen av faget ikke skal stride mot Norges folkerettslige
forpliktelser. Flertallet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen sluttet seg i Innst.O.nr.95 (1996–1997) i
hovedsak til forslagene.
Grunnskoleloven § 7 og § 13 ble ved lov 19. juni 1997 nr. 83 endret i samsvar med komiteflertallets forslag.
Loven trådte i kraft 1. juli 1997 i forbindelse med innføring av Reform 97 i skoleverket. Retten til fritak fra
undervisning i kristendomsfaget ble begrenset til de deler av undervisningen ved den enkelte skole som
foreldrene ut fra egen religion eller eget livssyn opplever som utøving av annen religion eller annet livssyn.
Bestemmelsene er nå inntatt i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæring § 2-4.
KRL-faget ble gradvis innført i grunnskolen fra høsten 1997 som en del av Reform 97 i stedet for fagene
kristendomskunnskap og livssyn. Faget var innført på alle klassetrinn i løpet av skoleåret 1999–2000.
Under forberedelsen av Reform 97 hadde organisasjoner for livssynsminoriteter og andre kommet med sterke
motforestillinger til KRL-faget. Det ble blant annet framholdt at faget var dominert av den evangelisk-lutherske
kristendom og hadde forkynnende elementer. Human-Etisk Forbund avga flere uttalelser under høringene, hvor
det blant annet ble anført at faget hadde konfesjonsforankring, og at begrenset fritak ikke var tilstrekkelig.
Forbundet vedtok på sitt landsmøte i mai 1997 en oppfordring til Stortinget om å gå mot regjeringens forslag
om å innskrenke fritaksretten fra det nye faget.
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Etter skolestart høsten 1997 krevde et ikke ubetydelig antall foreldre fullt fritak fra undervisning i KRL-faget.
Mange av disse var medlemmer av Human-Etisk Forbund. Søknadene ble avslått under henvisning til at loven
ikke hjemlet slikt fritak. En del av foreldrene klagde til statens utdanningskontorer i de forskjellige fylker.
Klagene ble ikke tatt til følge. Noen foreldre holdt barn borte fra undervisningen i KRL-faget fordi de mente
faget var i strid med grunnleggende rettigheter.
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Human-Etisk Forbund og åtte foreldrepar reiste 14. mars 1998 sak for Oslo byrett mot staten v/Kirke-,
utdannings- og forskningsdepartementet. Disse foreldre hadde fått avslag på sine søknader om fullt fritak fra
undervisning i KRL-faget. Statens utdanningskontorer i Oslo og Akerhus, Telemark, Rogaland og Hordaland
fylker hadde etter klage fastholdt vedtakene. En klagesak vedrørende Tiurleiken skoles nektelse av fullt fritak
er ikke avgjort. Foreldrene er medlemmer av Human-Etisk Forbund og hadde barn i grunnskolen. Det ble lagt
ned påstand om at barn av medlemmer av Human-Etisk Forbund og medlemmer av Human-Etisk Forbund over
15 år som selv er elever i grunnskolen, har rett til fullt fritak fra KRL-faget. Subsidiært påsto foreldrene at de
hadde rett til fullt fritak fra undervisning i KRL-faget for sine barn. Staten påsto saken avvist i forhold til
Human-Etisk Forbund på grunn av manglende rettslig interesse og nedla påstand om frifinnelse i forhold til
foreldrene.
Oslo byrett avsa 16. april 1999 dom med slik domsslutning:
«1. Saken fremmes.
2. Staten v/Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet frifinnes.
3. Hver av partene skal dekke egne saksomkostninger.»
Human-Etisk Forbund og foreldrene anket til Borgarting lagmannsrett og nedla samme påstand som for
byretten. Staten tok til motmæle. Kravet om avvisning i forhold til Human-Etisk Forbund ble opprettholdt. De
ankende parter utvidet senere saken til også å gjelde gyldigheten av vedtakene om å nekte fullt fritak. Ett av
foreldreparene trakk anken fordi fritak ikke lenger var aktuelt. Lagmannsretten avsa 6. oktober 2000 dom med
slik domsslutning:
«1. Staten frifinnes.
2. I saksomkostninger for byretten og lagmannsretten betaler de ankende parter til Staten kr 235.000,- kronertohundreogtrettifemtusen – innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.»
I likhet med byretten kom lagmannsretten til at Human-Etisk Forbund hadde rettslig interesse i å opptre som
part i saken.
Human-Etisk Forbund og foreldrene har anket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Anken gjelder
bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen. I anken ble det nedlagt samme påstand som for lagmannsretten. Staten
har ikke nedlagt påstand om avvisning i forhold til Forbundet, men har fastholdt at den prinsipale påstand må
avvises av Høyesterett av eget tiltak. Under ankeforhandlingen har de ankende parter begrenset anken til å
gjelde gyldigheten av vedtakene om å nekte fritak fra undervisningen i KRL-faget.
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Til bruk for Høyesterett har ankepartene og 11 vitner avgitt skriftlige uttalelser. Det er framlagt en del nye
dokumenter som jeg ikke finner grunn til å spesifisere. Etter lagmannsrettens dom foreligger to
forskingsrapporter om evaluering av praktiseringen av KRL-faget. Disse er behandlet i St.meld.nr.32 (2000–
2001) og Innst.S.nr.240 (2000–2001). Stortinget bestemte 31. mai 2001 at KRL-faget i grunnskolen skal hete
Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap.
De ankende parter har for Høyesterett i hovedsak anført:
Statens utdanningskontorers og Tiurleiken skoles nektelser av fullt fritak fra undervisning i KRL-faget er
ugyldige fordi gjennomføringen av KRL-faget med begrenset rett til fritak krenker foreldre og barns rett til
tanke-, samvittighets- og religionsfrihet etter EMK artikkel 9 og FN-konvensjonen om sivile og politiske
rettigheter (SP) artikkel 18. Foreldres rett til å sikre utdanning og undervisning for sine barn i samsvar med
egen religiøs og filosofisk overbevisning i EMK Første tilleggsprotokoll artikkel 2 og SP artikkel 18 nr. 4 er
også krenket. Praktiseringen av den begrensede fritaksrett innebærer under enhver omstendighet en krenkelse
av forbudet mot diskriminering i EMK artikkel 14 og SP artikkel 26. FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale
og kulturelle rettigheter (ØSK) artikkel 13 nr. 3 om foreldres rett til å velge andre skoler, enkelte bestemmelser
i FN konvensjonen om barns rettigheter og enkelte andre konvensjoner er også av betydning.
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Saken gjelder spørsmålet om krenkelser av fundamentale menneskerettigheter. EMK, SP og ØSK med
protokoller er inkorporert i norsk rett og gjelder som norsk lov etter menneskerettsloven § 2. De inkorporerte
bestemmelser skal ved motstrid gå foran bestemmelsene i annen lovgivning, jf. § 3. Dette gjelder også i de
tilfelle langvarig og innarbeidet norsk lovgivning og praksis settes til side, jf. Rt-2000-996, hvilket for øvrig
ikke er tilfelle i vår sak. Dette innebærer at opplæringslovens bestemmelser om undervisning i KRL-faget må
fortolkes i samsvar med de inkorporerte konvensjoner og settes til side om det er motstrid. Vedtakene om å
nekte fullt fritak blir da ugyldige fordi de påberopte bestemmelsene i konvensjonene sikrer en ubetinget rett til
fritak.
Også ikke-inkorporerte konvensjoner som Norge har ratifisert og som er trådt i kraft, vil være tungtveiende
rettskilder. Den norske stat har gjennom Grunnloven § 110 c påtatt seg å respektere og sikre
menneskerettighetene i norsk lovgivning. Norsk rett må generelt forutsettes å være i samsvar med Norges
folkerettslige forpliktelser. UNESCO-konvensjonen av 1960 artikkel 5 nr. 1 b mot diskriminering i
undervisningen er av betydning. Barnekonvensjonen har flere bestemmelser om barns rettigheter som også
underbygger at KRL-faget med begrenset rett til fritak strider mot Norges folkerettslige forpliktelser.
Lagmannsretten presiserte at undervisningen må være nøytral, objektiv, kritisk og pluralistisk og konkluderte
med at undervisningen ikke strider mot konvensjonsforpliktelsene dersom den «ikke bærer preg av forkynnelse
eller er indoktrinerende». Lagmannsrettens gjennomgang av påberopte konvensjonsbestemmelser og
avgjørelser og uttalelser fra konvensjonsorganene hevdes å være svært ufullstendig og til dels misvisende.
Retten synes å feiltolke konvensjonenes bestemmelser om foreldreretten. Disse må forstås slik at barn i skolen
ikke må påvirkes til den kristne tro eller et bestemt livssyn, jf. blant annet Utenriksdepartementets
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høringsuttalelse til NOU 1995:9 og Møses utredning i Ot.prp.nr.38 (1996–1997) side 29.
De ankende parter er uenige med lagmannsretten i at Stortinget ved forberedelsen av opplæringsloven foretok
en grundig vurdering av KRL-fagets innhold og den begrensete rett til fritak i forhold til Norges folkerettslige
forpliktelser. Hovedstrukturen var i realiteten bestemt lenge før lovvedtaket 19. juni 1997 nr. 83 om endring av
grunnskoleloven. Den etterfølgende opplæringslov § 2-4 henviser til grunnskolens formålsparagraf i § 1-2
første ledd, hvilket viser at lovgiver ikke tok sikte på en objektiv formidling av kunnskap. Grunnskolen har
fortsatt et kristent fundament som særlig kommer til syne i undervisning i KRL-faget. Det ble ikke foretatt noen
nærmere folkerettslig vurdering av fritaksretten før lagdommer Møses utredning forelå i januar 1997.
Realitetsendringene etter dette tidspunkt hevdes å være av nærmest symbolsk karakter. Møse viste til at det
foreligger vanskelige avveiningsspørsmål, og konkluderte med at det tryggeste ville være en generell fritaksrett.
Når Stortinget likevel vedtok å gjøre faget obligatorisk med begrenset rett til fritak, har Stortinget tatt en bevisst
risiko med hensyn til konvensjonsbrudd.
Det obligatoriske KRL-faget er ikke nøytralt, objektivt, kritisk og pluralistisk. Samtlige foreldreparter har
opplevd, og opplever, praktiseringen av faget som svært problematisk, og delvis som grove overgrep mot deres
religionsfrihet og foreldreretten. Læreplanverket og lærebøkene gir kristendommen kvantitativ og kvalitativ
dominans. Religion og spesielt kristendom formidles ukritisk og på en meget positiv og imøtekommende måte.
Faget formidler ikke bare kunnskap, men også religiøse opplevelser og tro. Undervisningen vil framstå som
forkynnende og indoktrinerende i strid med forbudet mot forkynnelse i opplæringsloven § 2-4 annet ledd annet
punktum. Dette er særlig framtredende i barneskolen. Pluralisme forutsetter likeverdighet mellom
kristendommen og andre religioner og livssyn. Kristen-dommen er gitt en særstilling. Human-etisk og andre
ikke-religiøse livssyn framstår som kvalitativt underlegne. Samlet sett er KRL-faget egnet til å påvirke elever
fra human-etiske familier i kristen retning.
Den begrensete rett til fritak fra undervisning i KRL-faget fungerer ikke og diskriminerer foreldre og barn som
har human-etisk livssyn.
Stortingets flertall la til grunn at fritak bare ville bli aktuelt for begrensede deler av faget. Faget er imidlertid
først og fremst et kristendomsfag med forkynnende elementer. Delvis fritak ville for de ankende parters barn
omfatte så stor del av faget at fritaket ville være i strid med forutsetningene.
Departementet har til nå lagt til grunn at det ved fritak ut over de klare religiøse aktiviteter, må stilles større
krav til foreldrenes begrunnelse ved søknad om fritak. For foreldrene innebærer det blant annet at de må være i
stand til å påpeke hvilke deler av undervisningen som «ut frå eigen religion eller eiga livssyn» kan oppleves
som «utøving av annan religion eller tilslutning til anna livssyn». Dette krever at foreldrene har god oversikt
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over undervisningsopplegget og dessuten at de har innsikt, formuleringsevne, ressurser og selvtrygghet. I
forhold til barna innebærer fritaksordningen potensiale for lojalitetskonflikt mellom hjem og skole.
Minoritetsforeldre må dessuten eksponere seg livssynsmessig,
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noe mange oppfatter problematisk. Denne praksis hevdes å være i strid med forbudet mot diskriminering i
EMK artikkel 14 og SP artikkel 26. Dersom Høyesterett kommer til at KRL-faget ikke er forkynnende, må
vedtakene kjennes ugyldige som følge av folkerettsstridig forskjellsbehandling.
Etter lagmannsrettens dom er det avgitt to omfattende evalueringsrapporter om KRL-faget og fritaksordningen.
Begge rapporter konkluderer med at ordningen med begrenset fritak ikke fungerer etter intensjonen og viser at
det ikke er mulig å gjennomføre en begrenset fritaksordning på den måte Stortinget forutsatte. Lagmannsrettens
bevisbedømmelse er feil også på dette punkt. Møse la i sin utredning stor vekt på hvordan praktiseringen av
faget og fritaksordningen ville bli, og knyttet spørsmålet om konvensjonsstrid til dette. Myndighetene har ikke
fått til en ordning som i praksis ligger innenfor konvensjonenes rammer.
De ankende parter har under ankeforhandlingen nedlagt slik endret påstand:
«1. Følgende vedtak om å nekte fritak fra undervisningen i Kristendomskunnskap med religions- og
livssynsorientering er ugyldige:
1. Tiurleiken skoles vedtak av 26.09.97 vedrørende Kevin Johnny Galåen f. 0.0.87,
2. Utdanningsdirektøren i Oslo og Akershus vedtak av 25.05.98 og 17.01.00 vedrørende Maria Jansen f.
0.0.91,
3. Utdanningsdirektøren i Telemarks vedtak av 09.01.98 vedrørende Guro Leirvåg f. 0.0.91,
4. Utdanningsdirektøren i Rogalands vedtak av 27.10.97 og 02.03.98 vedrørende Gaute Andreas Tyberø f.
0.0.87,
5. Utdanningsdirektøren i Hordalands vedtak av 24.02.98 vedrørende Pia Suzanne Orning f. 0.0.90,
6. Utdanningsdirektøren i Oslo og Akershus vedtak av 12.10.98 vedrørende Adrian Nytræ f. 0.0.87 og
Colin Nytræ f. 0.0.90, og
7. Utdanningsdirektøren i Oslo og Akershus vedtak av 06.06.01 vedrørende Eivind Torkild Fosse f.
0.0.87.
2. De ankende parter tilkjennes saksomkostningene for byrett, lagmannsrett og Høyesterett.»
Staten v/Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har for Høyesterett i hovedsak gjort gjeldende:
Lagmannsrettens materielle resultat er riktig, og staten kan i hovedsak slutte seg til begrunnelsen.
Gjennomføringen av KRL-faget med rett til begrenset fritak er ikke i strid med de påberopte konvensjoner.
Disse må forstås slik at undervisningen skal være objektiv og nøytral i forhold til tro, men ikke verdinøytral.
Konvensjonene tillater at kunnskap om religion og tro kan formidles på en nøytral måte. Forkynnelse eller
indoktrinering må ikke finne sted. For øvrig har ingen konvensjonsbestemt rett til undervisning i sitt eget
livssyn. Rett til fullt fritak kan uansett ikke bygges på konvensjonene fordi KRL-faget er sammensatt av mange
emner og elementer som klart faller utenfor konvensjonenes bestemmelser om foreldrerett og tanke-,
samvittighets- og religionsfrihet.
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Norske domstoler må ved tolkningen av konvensjonene ta utgangspunkt i de formuleringer som benyttes av
konvensjonsorganene. Stortinget bygget på Møses utredning og Utenriksdepartementets høringsuttalelse, hvor
det gis uttrykk for at formidling av en religion på en måte som er egnet til å påvirke mottakeren til å komme til
den samme tro, vil være forkynnende. Konvensjonsstatene forbys imidlertid å gjennomføre undervisning med
en «aim of indoctrination», jf. blant annet Den europeiske menneskerettsdomstols (EMD) dom i saken
Kjeldsen, Busk Madsen og Pedersen mot Danmark, 1976, Serie A nr. 23 ( EMD-1971-5095). Dommen slår for
øvrig fast at det er opp til statene å fastsette utdanningens omfang og innhold. Det kreves at undervisningen
skjer på en objektiv, kritisk og pluralistisk måte. Foreldreretten beskytter ikke mot kunnskap selv om kunnskap
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har et til dels betydelig påvirkningspotensiale. Foreldre kan imidlertid kreve at undervisningen ikke skal være
forkynnende.
Ved anvendelse av konvensjonene må norske domstoler foreta en harmoniserende fortolkning av norske
bestemmelser, jf. menneskerettsloven § 3 og presumsjonsprinsippet. Den kristne formålsparagraf for
grunnskolen i opplæringsloven § 1-2 første ledd må forstås slik at kristen oppdragelse bare kan finne sted i
samarbeid med foreldrene og med deres samtykke. Formålsparagrafens innhold er nærmere angitt i forskrifts
form i læreplanverkets generelle del.
Lovgiver har ikke ment å innføre et forkynnende obligatorisk fellesfag. Møses grundige utredning konkluderte
med at regelverket slik det da forelå, ikke var i strid med konvensjonene. Møse fant heller ikke at skolens
formålsparagraf eller «det noe uklare begrep konfesjonell forankring» gjorde gjennomføringen av faget
konvensjonsstridig. Møses utredning førte til en uttrykkelig bestemmelse om at KRL-faget er et «ordinært
skolefag som normalt skal samle alle elevar», og at undervisninga i faget «skal ikkje vere forkynnande», jf.
opplæringsloven § 2-4 annet ledd. Fritaksretten ble dessuten noe utvidet.
KRL-fagets formål og innhold reiser sentrale og omstridte politiske spørsmål. Behandlingen av faget i
Stortinget og forvaltningen viser entydig at man tok sikte på å innføre et ordinært skolefag for opplæring i et
flerkulturelt Norge, og at kunnskap om den evangelisk-lutherske tro bare er en del av faget. Lovforarbeidene
viser at undervisningen i KRL-faget skal være i samsvar med Norges folkerettslige forpliktelser. Dette har for
øvrig kommet direkte til uttrykk i lovteksten, jf. nå opplæringsloven § 2-4. Lærerplanverket for grunnskolen
underbygger at KRL-faget skal være objektivt, kritisk og pluralistisk.
Når Stortinget inngående har vurdert forholdet til Norges folkerettslige forpliktelser og foretatt
verdiprioriteringer, må domstolene være tilbakeholdne med å sette slike vurderinger til side, jf. Rt-2000-996.
Det må legges avgjørende vekt på at formålet med KRL-faget ikke er indoktrinering eller å påvirke elevene til
den kristne tro.
For ikke-inkorporerte konvensjoner bygger norsk rett på det dualistiske prinsipp, jf. eksempelvis Rt-1997-580.
Verken Barnekonvensjonen eller UNESCO-konvensjonen er inkorporert i norsk rett. Disse konvensjoner kan
ikke under noen omstendighet gi grunnlag for fullt fritak.
Staten er enig i at undervisningen også i praksis må legges opp slik at den tilfredsstiller kravene i
konvensjonene. Faget har imidlertid
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ikke en oppbygning som gjør det påkrevd med fullt fritak. De ankende parter har ikke villet utprøve om
begrenset fritak kunne være tilstrekkelig.
Med hensyn til praktiseringen viser staten til at det i lærerutdanningen og etterutdanningen for lærere i KRLfaget, spesielt fokuseres på konvensjonenes krav til undervisningen. Det fremgår heller ikke av
evalueringsrapportene som forelå etter lagmannsrettens dom, at undervisningen i KRL-faget er i strid med
konvensjonene. De problemene rapportene tar opp, blant annet i tilknytning til informasjon mellom skole og
hjem, har departementet grepet fatt i. Under enhver omstendighet kan ikke en eventuell fare for misbruk
begrunne fritak fra et helt fag.
FNs menneskerettighetskomite har ikke hatt bemerkninger til KRL-faget. Sverige har heller ikke fått kritikk for
sitt obligatoriske religionsfag, som legger hovedvekten på kristendommen i den evangelisk-lutherske form.
Den begrensede fritaksordningen er ikke i strid med EMK artikkel 14 og SP artikkel 26. Det
konvensjonsbestemte forbudet mot diskriminering er ikke til hinder for forskjellsbehandling, forutsatt at denne
har et legitimt formål og at det er proporsjonalitet mellom formålet og det inngrep forskjellsbehandlingen
medfører. Den forskjellsbehandling som selve fritaksretten innebærer, er legitim og kan derfor vanskelig
representere en konvensjonsstridig diskriminering, selv om den medfører ulemper for den enkelte.
FNs barnerettighetskomite har uttrykt en foreløpig bekymring for om fritaksordningen kan virke
diskriminerende. Komiteens kritikk er imidlertid vag, og det er uklart på hvilket grunnlag fritaksordningen
eventuelt skulle være diskriminerende. Retningslinjene gir krav på fritak fra religiøse aktiviteter, som er
fritaksrettens kjerne. Under enhver omstendighet må tiltaket mot eventuell diskriminering være en
objektivisering av fritaksretten, og ikke fullt fritak fra faget som sådant.
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Det er ikke innlysende at det er mer sensitivt å be seg fritatt fra deler av KRL-faget enn fra hele faget. Man
behøver ikke å opplyse om egen tro eller eget livssyn når man ber om begrenset fritak. Skolen har dessuten
taushetsplikt om personlige forhold. Departementet har gitt uttrykk for at kravet til begrunnelse i søknad om
fritak må ses i sammenheng med hensynet til privatlivets fred.
Staten v/kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har lagt ned slik påstand:
«1. Lagmannsrettens dom stadfestes.
2. Staten v/Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet tilkjennes saksomkostninger for Høyesterett.»
Jeg ser slik på saken:
Jeg er kommet til at anken ikke kan føre fram.
Innledningsvis bemerkes at de ankende parter for lagmannsretten prinsipalt krevde at barn av medlemmer av
Human-Etisk Forbund og medlemmer av forbundet over 15 år som selv er elever i grunnskolen, har rett til
fullstendig fritak fra KRL-faget. Subsidiært krevde de ankende foreldre rett til fullt fritak for sine barn.
Ytterligere subsidiært ble klagevedtakene påstått å være ugyldige. Samme påstand ble nedlagt i
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anken til Høyesterett. Under ankeforhandlingen ble saken begrenset til spørsmålet om vedtakene er ugyldige.
Nektelsene av fullstendig fritak fra undervisningen i KRL-faget er etter de ankende parters syn ugyldige fordi
innføringen av KRL-faget med begrenset rett til fritak er i strid med Norges folkerettslige forpliktelser. De har
blant annet anført at læreplanverket for den 10-årige grunnskolen for så vidt angår KRL-faget, og en del av
lærebøkene for første til fjerde klassetrinn i grunnskolen, har et slikt innhold at undervisningen har fått preg av
forkynnelse/indoktrinering, og i alle fall er egnet til å påvirke elevene til den kristne tro.
De ankende parters innvendinger har i hovedsak vært knyttet til regler og retningslinjer for innholdet av og
undervisningen i KRL-faget, den begrensede fritaksordning og praktiseringen av retten til fritak. Saken har ikke
vært lagt opp med sikte på å påvise at den enkelte lærer har forkynt/indoktrinert de ankende parters barn eller
på annen måte påvirket disse til den kristne tro.
Med disse mer generelle utgangspunkter går jeg over til å behandle de spørsmål ankesaken reiser for
Høyesterett. Jeg begynner med spørsmålet om Human-Etisk Forbund kan opptre som part i ankesaken.
Har Human-Etisk Forbund partsrettigheter?
Staten påsto for byretten og lagmannsretten at saken skulle avvises i forhold til Human-Etisk Forbund. Begge
domstoler kom til at forbundet hadde tilstrekkelig rettslig interesse til å opptre som part i saken. Staten har for
Høyesterett ikke nedlagt påstand om at saken skal avvises i forhold til Human-Etisk Forbund.
Jeg bemerker først at endringen av påstanden under ankeforhandlingen må medføre at anken anses trukket for
den prinsipale påstand og for første subsidiære påstand. Endringen av påstanden er imidlertid ikke til hinder for
at spørsmålet om innholdet av og undervisningen i KRL-faget og om den begrensete fritaksordning er i strid
med Norges folkerettslige forpliktelser prøves prejudisielt i forbindelse med at Høyesterett tar stilling til
gyldigheten av vedtakene om å nekte fullt fritak.
Human-Etisk Forbunds stilling som part må bedømmes ut fra saken slik den står for Høyesterett.
Utgangspunktet i saker om gyldigheten av forvaltningsvedtak er at det stilles krav til saksøkerens tilknytning til
gjenstanden for søksmålet. Søksmålsinteresse har ikke bare den eller de som direkte er adressater for
forvaltningsvedtaket. Også andre som er berørt i en slik grad at det framtrer som naturlig at vedkommende
opptrer som saksøker, anses for å ha tilstrekkelig tilknytning til søksmålet. Det kreves imidlertid at kravet
bygger på de hensyn som tilgodeses av den eller de bestemmelser saken gjelder, jf. Schei, Tvistemålsloven med
kommentarer I annen utgave side 279.
En organisasjon kan ha rettslig interesse i å reise sak også i de tilfeller et medlem av organisasjonen har
søksmålskompetanse. Når søksmålet bare gjelder medlemmets rettigheter og plikter, vil imidlertid
organisasjonen normalt ikke kunne reise sak, selv om saken har generell interesse for medlemmene ut fra de
formål og interesser organisasjonen varetar, jf. Schei sidene 282-283 med videre henvisninger.
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Jeg tilføyer at visse offentligrettslige rettigheter og plikter er av så personlig karakter at et forvaltningsvedtak
bare kan angripes av den eller de som er berettiget og forpliktet etter vedtaket, jf. eksempelvis Rt-1995-139.
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Høyesteretts kjæremålsutvalg kom i denne saken til at et vedtak om utvisning ikke kunne angripes av den
utvistes samboer. Et vedtak om fritak for undervisning i KRL-faget er etter min mening av så personlig karakter
at bare barn som vedtaket direkte gjelder og deres foreldre, kan angripe vedtaket ved saksanlegg. Dersom andre
som mener å ha en interesse i utfallet av saken skulle ha rett til klage og søksmålsrett, kunne dette innebære at
vedtaket ble angrepet og overprøvd mot foreldre og barns ønske og vilje. Denne konsekvens ville med rette
kunne oppleves som urimelig og krenkende av de direkte berørte.
Når anken er begrenset til gyldigheten av klagevedtakene, har Human-Etisk Forbund etter min mening ikke
rettslig interesse i å delta som part i ankesaken. Ankesaken må da avvises for så vidt angår forbundet. Jeg har
med dette ikke tatt stilling til om og i hvilken utstrekning Human-Etisk Forbund ville hatt partsrettigheter slik
saken sto for lagmannsretten.
Forbundet må subsidiært anses for å ha erklært hjelpeintervensjon etter tvistemålsloven § 75. Staten har ikke
hatt innvendinger mot at Human-Etisk Forbund opptrer som hjelpeintervenient for Høyesterett. Det er da ikke
nødvendig å ta stilling til om forbundet har rettslig interesse i at anken fører fram, jf. tvistemålsloven § 77
første ledd.
Generelle merknader om forholdet mellom folkerett og intern rett
De ankende parter har påberopt bestemmelser i flere konvensjoner som Norge er bundet av.
Etter menneskerettsloven er EMK, SP og ØSK med protokoller fra 21. mai 1999 inkorporert som norsk lov. De
øvrige påberopte konvensjoner kan få internrettslige virkninger ved at norske lovbestemmelser uttrykkelig
fastslår at lovens regler gjelder med de begrensninger som er anerkjent i folkeretten eller følger av
overenskomst med fremmed stat, jf. eksempelvis tvistemålsloven § 36 a og straffeprosessloven § 4.
Internrettslige virkninger kan også følge av presumsjonsprinsippet, som går ut på at norsk rett antas å være i
samsvar med Norges folkerettslige forpliktelser, jf. fra senere tid Rt-1997-580, Rt-1997-1019 og Rt-2000-1811.
Ved den internrettslige anvendelse av konvensjoner som er inkorporert uten å være transformert til nasjonal
lovtekst, må det tas stilling til om den aktuelle bestemmelse tar sikte på å gi den enkelte rettigheter, eller om
den uttrykker et formål eller pålegger medlemsstatene å nå et bestemt mål eller en minimumsstandard. Direkte
anvendelse forutsetter at bestemmelsen er utformet slik at den er egnet til å bli umiddelbart anvendt av de
nasjonale myndigheter. Konvensjonens bestemmelser må kunne konkretiseres til rettigheter og plikter. Jeg viser
til Ot.prp.nr.3 (1998–1999) side 11 med videre henvisning til NOU 1993:18 sidene 104-106 og proposisjonen
side 23-24. Selv om konvensjonsbestemmelser om mer tradisjonelle menneskerettigheter gjennomgående tar
sikte på å gi den enkelte rettigheter, kan spørsmålet om umiddelbar anvendelse eksempelvis oppstå for visse
bestemmelser i ØSK, jf. NOU 1993:18 sidene 125-126 og særlig sidene 164-165.
Når det er konstatert at en konvensjonsbetemmelse gir den enkelte konkrete rettigheter, må det tas stilling til
forholdet mellom bestemmelsen(e) i konvensjonen og norsk rett. Dersom tolkingsresultatet som
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følger av en inkorporert konvensjon framstår som rimelig klart, medfører forrangsbestemmelsen i
menneskerettsloven § 3 at norske domstoler uten videre må anvende konvensjonsbestemmelsen selv om norsk
lovgivning og praksis blir satt til side, jf. Rt-2000-996. I de tilfeller resultatet av tolkingen ikke framstår som
rimelig klart, må norske domstoler foreta en selvstendig tolking av den enkelte bestemmelse i konvensjonen, jf.
Rt-2000-996, Rt-2001-85 og Høyesteretts dom 23. mars 2001 i sak 2000/793 ( ( HR-2000-793). Ved denne
tolking av EMK må domstolen anvende de samme prinsipper for tolking som EMD og forholde seg til
konvensjonsteksten og denne domstols avgjørelser. Norske domstoler kan bygge på formålsbetraktninger og
andre reelle hensyn, men skal i alminnelighet ikke bygge inn sikkerhetsmarginer for å hindre at Norge dømmes
for konvensjonsbrudd. De verdiprioriteringer som ligger til grunn for norsk lov og rettspraksis, kan trekkes inn
innen rammen av den metode EMD benytter. I samsvar med alminnelig prejudikatlære må det ved behandling
av menneskerettighetsdomstolens avgjørelser legges vekt på hvor parallelle saksforholdene er. Jeg viser for
øvrig til Rt-2000-996 på sidene 1007-1008.
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Norges folkerettslige forpliktelser
De ankende parter har blant annet anført at innføring av KRL-faget med den begrensete fritaksordning er i strid
med fundamentale menneskerettigheter etter EMK og SP, forbudet mot diskriminering i EMK artikkel 14 og
SP artikkel 26, ØSK artikkel 13 og artiklene 14, 28 og 29 i Barnekonvensjonen. De har særlig framhevd EMK
Første tilleggsprotokoll artikkel 2 annet punktum og SP artikkel 18 nr. 4 om vern av foreldres rett til å sikre
barns utdanning og undervisning i samsvar med deres egen religiøse og filosofiske overbevisning sett i lys av
EMK artikkel 9 og SP artikkel 18 nr. 1 – nr. 3 om tanke-, samvittighets- og religionsfrihet.
Jeg er enig i at i folkerettslig sammenheng er særlig EMK artikkel 9 og SP artikkel 18 nr. 1-nr. 3 om tanke-,
samvittighets- og religionsfrihet og EMK Første tilleggsprotokoll artikkel 2 og SP artikkel 18 nr. 4 om
foreldreretten aktuelle. I forhold til elevene vil spørsmålet om krenkelse av religionsfriheten komme opp i
tilfelle undervisningen er forkynnende eller indoktrinerende. I forhold til foreldrene er det i første rekke retten
etter Første tilleggsprotokoll artikkel 2 og SP artikkel 18 nr. 4 til å sikre at barn undervises i samsvar med
foreldrenes religiøse og filosofiske overbevisning som vil kunne være krenket ved at fritak nektes. Slik saken
står for Høyesterett er foreldreretten sentral.
De ankende parter har også påberopt flere bestemmelser i konvensjoner som ikke er inkorporert ved
menneskerettsloven. Jeg har tidligere nevnt at ikke-inkorporerte konvensjoner kan få internrettslig anvendelse.
De vil også kunne være av betydning ved fortolkningen av de inkorporerte konvensjoner. Ut fra praksis i EMD
og FNs menneskerettighetskomite er det imidlertid ikke foranledning til i denne sak å gå nærmere inn på ikkeinkorporerte konvensjoner som Norge er bundet av. Uttalelser fra FNs barnerettighetskomite som har tilsyn
med FN-konvensjonen om barns rettigheter, er imidlertid av interesse.
EMK Første tilleggsprotokoll
Foreldres rett til å kreve at barna gis undervisning i samsvar med egen religiøs og filosofisk overbevisning er
fastslått i Første tilleggsprotokoll artikkel 2 som i norsk oversettelse lyder slik:
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«Ingen skal bli nektet retten til utdanning. Funksjoner staten påtar seg i utdanning og undervisning, skal
den utøve med respekt for foreldres rett til å sikre slik utdanning og undervisning i samsvar med deres egen
religiøse og filosofiske overbevisning.»
Artikkel 2 annet punktum om foreldres rett til å sikre sine barn utdanning og undervisning i samsvar med egen
religiøs og filosofisk overbevisning kom opp for EMD i saken Kjeldsen, Busk Madsen og Pedersen mot
Danmark fra 1976, Serie A nr. 23 ( EMD-1971-5095). Saken gjaldt integrert og obligatorisk
seksualundervisning i statlig grunnskole, pålagt i medhold av lov. Klagerne var foreldre som forgjeves hadde
forsøkt å få sine barn fritatt for slik undervisning. Domstolen kom til at artikkel 2 annet punktum ikke var
krenket. Den fastslo først at bestemmelsen tar sikte på å sikre mangfold («pluralism») i utdanningen og må ses i
sammenheng med artikkel 8 om respekt for privat- og familieliv, artikkel 9 om tanke-, samvittighets- og
religionsfrihet og artikkel 10 om ytringsfrihet. Deretter uttalte domstolen (avsnitt 53):
«It follows in the first place from the preceding paragraph that the setting and planning of the curriculum
fall in principle within the competence of the Contracting States. This mainly involves questions of
expediency on which it is not for the Court to rule and whose solution may legitimately vary according to
the country and the era. In particular, the second sentence of Article 2 of the Protocol (P 1-2) does not
prevent States from imparting through teaching or education information or knowledge of a directly or
indirectly religious or philosophical kind. It does not even permit parents to object to the integration of such
teaching or education in the school curriculum, for otherwise all institutionalised teaching would run the
risk of proving impracticable. In fact, it seems very difficult for many subjects taught at school not to have,
to a greater or lesser extent, some philosophical complexion or implications. The same is true of religious
affinities if one remembers the existence of religions forming a very broad dogmatic and moral entity
which has or may have answers to every question of a philosophical, cosmological or moral nature.
The second sentence of Article 2 (P 1-2) implies on the other hand that the State, in fulfilling the functions
assumed by it in regard to education and teaching, must take care that information or knowledge included
in the curriculum is conveyed in an objective, critical and pluralistic manner. The State is forbidden to
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pursue an aim of indoctrination that might be considered as not respecting parents religious and
philosophical convictions. That is the limit that must not be exceeded.»
Domstolen kom også til at artikkel 14 jf. Første tilleggsprotokoll artikkel 2, og artiklene 8 og 9, ikke var
krenket. Det ble lagt til grunn at formålet med undervisningen var å informere elevene på en korrekt, presis,
objektiv og vitenskapelig måte. Domstolen framhevde at kompetent myndighet hadde (avsnitt 54 femte
underavsnitt):
«a duty to take the utmost care to see to it that parents religious and philosophical convictions are not
disregarded ... [by a given school or teacher] ... by carelessness, lack of judgment or misplaced
proselytism».
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Saken Campbell og Cosans mot Storbritannia fra 1982, Serie A nr. 48 ( EMD-1976-7511), gjaldt blant annet
spørsmålet om kroppslig refselse (prylestraff) i skolen var en intern administrativ forføyning som ikke var
omfattet av «teaching and education» i Første tilleggsprotokoll artikkel 2 annet punktum. Domstolen fant at
bestemmelsen gjelder «the whole process whereby, in any society, adults endeavour to transmit their belief,
culture and other values to the young, whereas teaching or instruction refers in particular to the transmission of
knowledge and to intellectual development», jf. avsnitt 33 annet underavsnitt. Uttrykket overbevisning
(convictions) måtte forstås slik at foreldrenes synspunkter måtte ha en viss tyngde, alvor, fasthet og viktighet
(views that attain a certain level of cogency, seriousness, cohesion and importance), jf. avsnitt 36 annet
underavsnitt. Foreldrenes syn på prylestraff i skolen var å anse som en filosofisk overbevisning. Første
tilleggsprotokoll artikkel 2 annet punktum var krenket.
Saken Valsamis mot Hellas, RJD 1996 side 2312 flg. ( EMD-1993-21787), gjaldt pålegg om å delta i feiringen
av den greske nasjonaldag. Victoria Valsamis og hennes foreldre tilhørte Jehovas vitner. Da Victoria var 12 år
ble hun og hennes medelever pålagt å delta i feiringen av nasjonaldagen. Feiringen besto blant annet i at
skolene gikk i opptog for å markere krigsutbruddet 28. oktober 1940 mellom Hellas og det daværende
fascistiske Italia. I noen kommuner ble det holdt militærparader samtidig med at skolene gikk i tog, men dette
var ikke tilfellet der Victoria bodde. Hun hadde fra tidligere fritak fra å delta i religiøse aktiviteter som
eksempelvis gudstjeneste. Victoria underrettet overlæreren om at hun på grunn av sin tro ikke kunne delta i
skolens opptog foran kirken og militære myndigheter, men fikk ikke fritak. I klagen ble blant annet gjort
gjeldende at Første tilleggsprotokoll artikkel 2 annet punktum og artikkel 9 var krenket. Domstolen minnet først
om at artikkel 2 første og annet punktum måtte ses i sammenheng med og spesielt i lys av artiklene 8, 9 og 10,
og viste her til saken Kjeldsen m.fl. mot Danmark, jf. avsnitt 25 annet underavsnitt. Retten gjentok under
henvisning til saken Campbell og Cosans mot Storbritannia at overbevisning krevde en grad av tyngde, alvor,
fasthet og viktighet, jf. tredje underavsnitt. Deretter uttalte domstolen (avsnitt 28):
«However, «the setting and planning of the curriculum fall in principle within the competence of the
Contracting States. This mainly involves questions of expediency on which it is not for the Court to rule
and whose solution may legitimately vary according to the country and the era» (see the Kjeldsen, Busk
Madsen og Pedersen judgment cited above, p. 26, § 53). Given that discretion, the Court has held that the
second sentence of Article 2 of Protocol No. 1 forbids the State «to pursue an aim of indoctrination that
might be regarded as not respecting parents religious and philosophical convictions. That is the limit that
must not be exceeded» (ibid.).»
Domstolen la til grunn at nasjonale høytidsdager tjente til å markere allmenne interesser. Militære
representanters nærvær ved noen av markeringene medførte ikke i seg selv en endring av formålet med
skoleopptogene. Elevenes plikt til å delta i skoleopptogene ble ikke ansett for å krenke foreldrenes rett til å
veilede og råde barn i samsvar med egen
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religiøs og filosofisk overbevisning etter Første tilleggsprotokoll artikkel 2. Domstolen kom også til at pålegg
om deltakelse i skoleopptoget ikke krenket artikkel 9.
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FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter
SP har i artikkel 18 nr. 1-nr. 3 bestemmelser om rett for enhver til tankefrihet, samvittighetsfrihet og
religionsfrihet. Artikkel 18 nr. 4 om foreldreretten fastslår:
«Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres, og i tilfelle vergers, frihet til å sørge for sine
barns religiøse og moralske oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning.»
Konvensjonen håndheves av FNs menneskerettighetskomite i forbindelse med behandling av periodiske
rapporter fra konvensjonspartene og individuelle klager mot de stater som har akseptert klageretten. Komiteens
avgjørelse i klagesaker er ikke rettslig bindende for den innklagde stat. Norge har ratifisert den valgfrie
protokoll om individuelle klager.
Komiteen ga en generell uttalelse om artikkel 18 den 20. juli 1993 (General Comment 22) (GC-1993-22CCPR). Om nr. 4 uttalte komiteen (punkt 6):
«The Committee is of the view that article 18.4 permits public school instruction in subjects such as the
general history of religions and ethics if it is given in a neutral and objective way. The liberty of parents or
legal guardians to ensure that their children receive a religious and moral education in conformity with their
own convictions, set forth in article 18.4, is related to the guarantees of the freedom to teach a religion or
belief stated in article 18.1. The Committee notes that public education that includes instruction in a
particular religion or belief is inconsistent with article 18.4 unless provision is made for non-discriminatory
exemptions or alternatives that would accommodate the wishes of parents and guardians.»
Komiteen presiserte at stater som har statskirke, statsreligion eller andre former for offisielt anerkjente
religioner eller trosretninger, ikke må undertrykke eller diskriminere noen som har en annen religion eller et
annet livssyn, jf. punktene 9 og 10.
Komiteen har behandlet en individuell klage av interesse i saken Hartikainen mot Finland (CCPR/C sak
40/1978). En finsk lærer som var generalsekretær i en forening for fritenkere, klagde over at artikkel 18 nr. 4
var krenket fordi barn av ateistiske foreldre hadde tvungen undervisning i religion (religious instruction) med
lærebøker skrevet av kristne. Ordningen var slik at elevene etter søknad kunne fritas og isteden få undervisning
i religionshistorie og etikk. Helt fritak for all religionsundervisning kunne gis i de tilfeller eleven fikk
undervisning utenfor skolen. Finske myndigheter erkjente at det var visse vansker med faget og forberedte
endringer som senere ble iverksatt. Komiteen uttalte:
«... The Committee does not consider that the requirement of the relevant provisions of Finnish legislation
that instruction in the study of the history of religions and ethics should be given instead of religious
instruction to students in schools whose parents or legal guardians object to religious instruction is in
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itself incompatible with article 18 (4), if such alternative course of instruction is given in a neutral and
objective way and respects the convictions of parents and guardians who do not believe in any religion. In
any event, paragraph 6 of the School System Act expressly permits any parents or guardians who do not
wish their children to be given either religious instruction or instruction in the study of the history of
religions and ethics to obtain excemption therefrom by arranging for them to receive comparable
instruction outside of school.»
Religionsfrihet og religiøs indoktrinering i barnehager og skoler har vært tema i menneskerettighetskomiteen i
forbindelse med behandling av Norges periodiske rapporter. Under behandlingen av første periodiske rapport i
april 1978 (CCPR/C/SR.77-79) ble det eksempelvis reist spørsmål om undervisningen i religion var tvungen.
Spørsmålene førte til en tilleggsrapport med gjennomgåelse av Grunnloven § 2, statskirkeordningen,
grunnskolelovens formålsparagraf og foreldre og læreres fritaksrett. Under komiteens behandling av
tilleggsrapporten (CCPR/C/SR. 301-302) ble blant annet grunnskolelovens kristne formålsparagraf tatt opp.
Norges annen periodiske rapport omtalte blant annet barnehagelovens kristne formålsparagraf. Under
behandling av rapporten i komiteen ble det reist spørsmål om barn kunne bli undervist i kristne verdier mot
HR-2000-1533 - Rt-2001-1006
Side 11

89

Utskrift fra Lovdata - 29.10.2020 10:19
foreldrenes ønsker, og om den dominerende kristne religion kunne føre til at kristent livssyn ble påtvunget barn,
og i tilfelle være diskriminerende.
Behandlingen av Norges tredje rapport førte til at den samlede komite i november 1993 (CCPR/C/79/Add.27) i
avsnittet «Principal subjects of concern» fant grunn til å påpeke forhold vedrørende artikkel 18. Komiteen viste
blant annet til at Grunnloven § 2 annet ledd annet punktum om oppdragelse av barn i den evangelisk-lutherske
religion klart krenket artikkel 18 («is in clear contradiction with article 18»). Komiteen uttalte (punkt 12):
«The Committee recommends that further measures should be adopted to repeal outdated provisions in the
Constitution or in laws relating to the freedom of conscience and religion or the freedom of expression and
bring them into line with the provisions of the Covenant.»
Ved behandling av Norges fjerde periodiske rapport i november 1999 (CCPR/C/79/Add.112) gjentok komiteen
sin bekymring (concern) vedrørende Grunnlovens § 2 annet ledd annet punktum, som etter komiteens mening
er i strid med (incompatible with) konvensjonen. Komiteen anbefalte at bestemmelsen ble endret, slik at den
blir i samsvar med artikkel 18.
FN-konvensjonen om barns rettigheter
Konvensjonen trådte i 1991 i kraft for Norge. Den inneholder blant annet bestemmelser om barns rett til tanke-,
samvittighets- og religionsfrihet (artikkel 14), rett til utdannelse (artikkel 28), og om utdannelsens formål og
utvikling av respekt for barnets foreldre (artikkel 29). Komiteen for barns rettigheter fører tilsyn med
konvensjonen og behandler periodiske rapporter fra konvensjonsstatene. Justisdepartementet har 14.
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februar 2001 sendt ut et høringsnotat om innarbeiding av barnekonvensjonen i norsk lov med forslag til
lovendringer.
Norges første periodiske rapport ble behandlet i Barnerettighetskomiteen i 1994. I komiteens rapport
(CRC/C/15/Add.23) uttales i punkt 9 bekymring for om dagjeldende lov om grunnskolen § 13 nr. 9 om helt
eller delvis fritak etter søknad fra undervisningen i kristendomskunnskap kunne føles som et inngrep i retten til
privatliv. Komiteen anbefalte (punkt 23):
«The Committee suggests that the State party reconsider its policy on religious education for children in
light of the general principle of non-discrimination and the right to privacy.»
Norges annen periodiske rapport ble behandlet i Barnerettighetskomiteen i år 2000. I komiteens rapport
(CRC/C/15/Add.126) uttales om tanke-, samvittighets- og religionsfrihet (punkt 26):
«The Committee is concerned that the approach taken by the State partys «Act No. 61 of 17 July 1998
relating to primary, lower secondary and upper secondary education» introducing a new common
curriculum on «Religions, Knowledge and Ethical Education», may be discriminatory. The Committee is
concerned, notably, by the process of providing for exemptions to those children and parents who do not
wish to participate in parts of the teaching.»
Komiteen anbefalte at Norge på ny vurderer KRL-faget og overveier en alternativ fritaksordning.
Andre konvensjoner
ØSK har i artikkel 13 nr. 1 og nr. 2 bestemmelser om rett til utdanning og i nr. 3 bestemmelser om plikt til å
respektere foreldres rett til å velge skole, og at barn utdannes og undervises i samsvar med egen religiøs og
moralsk overbevisning. Nr. 3 lyder i norsk oversettelse slik:
«Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres og, når det er aktuelt, vergers frihet til å velge
andre skoler for sine barn enn dem som er opprettet av offentlige myndigheter, forutsatt at skolene
oppfyller eventuelle minstekrav til undervisningen fastsatt eller godkjent av staten, og til å sikre sine barn
en religiøs og moralsk undervisning i samsvar med deres egen overbevisning.»
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Komiteen for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fører tilsyn med og avgir generelle uttalelser om
konvensjonsstatenes periodiske rapporter. Det foreligger ikke uttalelser om artikkel 13. Komiteen behandler
ikke individuelle klager.
Jeg nevner også at Norge har ratifisert UNESCO-konvensjonen av 14. desember 1960 om diskriminering i
undervisningen. Artikkel 5 nr. 1 har bestemmelser om blant annet formålet med utdanningen og foreldres rett til
å velge skole og et absolutt forbud mot under tvang å motta religionsundervisning i strid med egen
overbevisning. Konvensjonen har ikke noe tilsynsorgan. Det foreligger ingen praksis om forståelse av
konvensjonen.
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Oppsummering
Det er i utgangspunktet opp til den enkelte stat å bestemme hva undervisningen skal omfatte og innholdet av
den ut fra egne behov, jf. EMDs dommer i sakene Kjeldsen m.fl. mot Danmark, Serie A nr. 23 ( EMD-19715095), avsnitt 53 og Valsamis mot Hellas RJD 1996 side 2312 flg. ( EMD-1993-21787) avsnitt 28.
Undervisning, herunder om religions- og livssyn, må ligge innenfor de rammer som følger av bestemmelsene
om tanke-, samvittighets- og religionsfrihet i EMK artikkel 9 og SP artikkel 18 nr. 1-nr. 3 og retten til
undervisning i samsvar med foreldres overbevisning i EMK Første tilleggsprotokoll artikkel 2 og SP artikkel 18
nr. 4. Obligatorisk undervisning i religion og livssyn må være objektiv, kritisk og pluralistisk, jf. EMDs dom i
saken Kjeldsen m.fl. mot Danmark, Serie A nr. 23, avsnitt 53. Særlig viktig er forbudet mot indoktrinering eller
forkynnelse av en bestemt religion eller et bestemt livssyn, jf. EMDs dom i saken Valsamis mot Hellas RJD
1996 side 2312 avsnitt 28 med videre henvisning til Kjeldsen m. fl. Også FNs menneskerettighetskomite har
uttalt at obligatorisk undervisning må være nøytral og objektiv, jf. klagesaken Hartikainen mot Finland
(CCPR/C sak 40/1978). SP er imidlertid ikke til hinder for obligatorisk undervisning i religionshistorie og etikk
om denne gis nøytralt og objektivt, jf. FNs menneskerettighetskomites uttalelse 20. juli 1993 punkt 6.
Innføringen av KRL-faget
Stortinget vedtok våren 1993 å innføre obligatorisk skolestart fra det kalenderåret barnet fylte 6 år. Våren 1994
vedtok Stortinget å utvide den obligatoriske opplæringen til 10 år. I samsvar med dette ble dagjeldende
grunnskolelov endret ved lov 9. september 1994 nr. 58.
I St.meld.nr.29 (1994–1995) om prinsipper og retningslinjer for 10-årig grunnskole ble forslag til ny læreplan
for 10-årig grunnskole lagt fram. NOU 1995:9 Identitet og dialog og utkast til læreplan for et utvidet
kristendomsfag var vedlagt meldingen. Meldingen gjaldt i hovedsak prinsipper og retningslinjer for
grunnskolens oppbygging, organisering og innhold.
Det var ulike oppfatninger i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Flertallet foreslo i Innst.S.nr.15 (1995–
1996) felles kristendoms-, religions- og livssynsundervisning i grunnskolen fordi et slikt fag ville bidra til å
utvikle felles kunnskaps-, verdi- og kulturgrunnlag i befolkningen, jf. innstillingen side 17 annen spalte.
Flertallet understreket betydningen av å skape et skolemiljø som er åpent og inkluderende, uansett barns sosiale
bakgrunn, religion, nasjonalitet, kjønn, etnisk tilhørighet eller funksjonsevne. Flertallet oppsummerte sitt syn
slik (innstillingen side 18):
«Opplæringen må gi elevene grunnleggende forståelse av innholdet i den kristne tro, lære og livstolkning.
Sentrale kunnskapsområder er derfor de klassiske bibelske fortellinger og annet stoff fra Det gamle og nye
Testamente, hovedlinjer og hovedpersoner i kristendommens historie og grunntrekk i kristen tro, etikk og
uttrykksformer.
...
Undervisningen i kristendomskunnskap skal ha sin hovedtyngde i den stedegne form som har preget det
norske samfunnet og slik den framstår som en kulturell hovedstrøm i vårt samfunnsliv. Undervisningen i
faget skal videre ha
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som utgangspunkt kristendommen slik den er til stede i kirke og samfunn i dag som en evangelisk-luthersk
lære med over 500 års tradisjon i vårt land.
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Det er ikke hele faget, men kun den del som omhandler kristendomskunnskap som tar utgangspunkt i den
evangelisk- lutherske lære og som er mest utbredt i vårt land som tro, lære og kulturarv.
...
På samme måte som opplæringen i kristendomskunnskap presenteres ut fra sin egenart, kultur og tradisjon,
må kunnskap om andre livssyn og religioner presenteres ut fra sin egenart. Og hele tiden må de samme
pedagogiske prinsipper legges til grunn.»
Flertallet pekte på at skolen skal være en møteplass for alle syn. Elever med tilhørighet til ulike religioner og
livssyn skal møte andre og få kunnskap om hverandres livsanskuelse og tradisjoner. Opplæringen må gi romslig
plass for religioner som før var lite utbredt eller fremmede i Norge. Deretter fastslo flertallet (innstillingen side
18 annen spalte):
«Skolen skal ikke være en arena for forkynnelse og misjonering. Siden 1969 har faget ikke vært kirkens
dåpsopplæring. Faget skal gi kunnskap, det skal skape innsikt, men ikke være et redskap for trossamfunn.»
Flertallet mente at retningslinjer for fritak var nødvendig for å oppnå mest mulig ensartet praksis, og at
minoritetsgrupper måtte tas med på råd. Flertallet var av den oppfatning at fritak måtte begrenses til deler av
faget og presiserte (innstillingen side 19 første spalte):
«Dette vil spesielt gjelde stoff av trosbekjennende art, men også deltakelse i ritualer og gudstjenester i ulike
trossamfunn. Det vil likevel være vanskelig med skarpe skiller i hva det kan fritas fra. Her vil også mange
foreldre ha forskjellige vurderinger. For at fritaket skal bli minst mulig, er det viktig med god informasjon
til hjemmet for å skape trygghet for hva undervisningen i faget innebærer.»
Flertallet ba regjeringen komme tilbake med retningslinjer for fritak, jf. innstillingen side 29 annen spalte.
St.meld.nr.14 (1995–1996) om kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering gjaldt endringer i
læreplanen for KRL-faget og retningslinjer for fritak. I meldingen side 10 spalte 1 heter det blant annet:
«Faget skal ikke være en arena for forkynnelse. Det skal gi kunnskap om og ikke opplæring til en bestemt
tro. Det skal ivareta den enkelte elevs identitet ut fra egen tilhørighet samtidig som det skal fremme dialog i
en felles kultur.»
I meldingen anga departementet nærmere retningslinjer for begrenset fritak, hvor det blant annet heter
(meldingen sidene 11-12):
«- Ingen elever skal oppleve fritak som ubehagelig eller stigmatiserende.
- Ingen elever må presses til å stå fram som representanter for et bestemt livssyn, og skolen må derfor vise
stor varhet for hvordan fritaket behandles i klassen og på skolen.
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- Det skal ikke være noen automatikk i at enkelte elever fritas fra bestemte deler av faget...
- Dersom forholdene ligger til rette for det og foreldrene/eleven ønsker det, kan bakgrunn og begrunnelse for
fritaket inngå som en del av undervisningen...
- Fritak vil ikke si frihet til uvitenhet...»
Formålet med retningslinjer for fritak var å skape trygghet for foreldre. Fritaket skulle baseres på pedagogisk
tilrettelegging, og at elevene ikke skulle ta del i bestemte aktiviteter. Departementet mente at undervisningen i
KRL-faget var foreslått lagt opp slik at det ut fra de menneskerettighetsforpliktelser som Norge er bundet av,
ville det sjelden være grunnlag for fritak, jf. meldingen side 11 annen spalte.
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Flertallet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen ga i Innst.S.nr.103 (1995–1996) sin tilslutning til
hovedtrekkene i læreplanen og pekte på at kristendommen ville være det sentrale innslaget i faget, jf. side 4
første spalte. Deretter uttalte flertallet samme sted:
«Flertallet vil også understreke at undervisningen ikke skal være verdinøytral. At undervisning ikke skal
være forkynnende, må aldri tolkes slik at den skal skje i et religiøst/verdimessig tomrom. All opplæring og
oppdragelse i vår grunnskole skal ha utgangspunkt i skolens formålsparagraf, og i dette faget skal
kristendommen, de forskjellige religioner og livssyn framstilles ut fra sin egenart. Hovedvekten i faget
ligger på kristendomsundervisningen.»
Et mindretall foreslo rett til fullt fritak fra undervisningen i KRL-faget for alle elever i grunnskolen og
alternativ undervisning. Flertallet tilrådde at Stortinget henstilte til regjeringen å komme tilbake med en bred
vurdering av fritaksretten knyttet til KRL-faget basert på at grunnskolens formålsparagraf opprettholdes, og at
de internasjonale konvensjoner som Norge har tiltrådt skal overholdes. Stortinget besluttet 11. januar 1996 å
oversende flertallsforslaget til regjeringen uten realitetsvotering, jf. St. tid. 1996 side 2037.
Et offentlig utvalg som var oppnevnt for å gjennomgå opplæringssektorens styringsordning og komme med
forslag til et nytt og bedre lovverk om opplæring, framla forslag til ny lov om opplæring i NOU 1995:18. Det
var i mandatet forutsatt at prinsippene i gjeldende lovers formålsbestemmelser «ligger fast, men ordlydene kan
tilpasses om det er hensiktsmessig». Utvalget foreslo formålsbestemmelsene i hovedsak videreført. Retten til
helt eller delvis fritak fra undervisning i kristendomskunnskap i grunnskolen ble også foreslått videreført, men
utvalget mente at fritaksadgangen i videregående skole burde fjernes, jf. side 93 og sidene 98-99.
Forslag til lov om endring av grunnskoleloven ble framsatt i Ot.prp.nr.40 (1995–1996) som en konsekvens av
at 10-årig obligatorisk grunnskole med skolestart for 6-åringer (Reform 97) skulle settes i verk 1. juli 1997.
Proposisjonen inneholdt blant annet forslag til lovregler om KRL-faget, begrenset fritak fra undervisning i det
nye faget og opphevelse av rett til fritak etter grunnskoleloven § 18 nr. 3 for undervisningspersonalet. Jeg viser
til proposisjonen sidene 3-7.
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Kirke-, utdannings- og forskningskomiteens flertall foreslo blant annet noen endringer i bestemmelsene om
KRL-faget, jf. Innst.O.nr.56 (1995–1996) side 3 annen spalte. Retten til helt fritak etter grunnskoleloven § 13
nr. 9 ble i denne omgang ikke foreslått endret, jf. side 4-5. Flertallet var enig med departementet i å fjerne
fritaksretten for undervisningspersonalet etter grunnskoleloven § 18 nr. 3, da flertallet etter innføring av KRLfaget ikke så behov for slikt fritak. Derimot fant flertallet at loven burde ha en særskilt bestemmelse om at
undervisning i KRL-faget skulle ha utgangspunkt i skolens formålsbestemmelse og foreslo grunnskoleloven §
18 nr. 3 første ledd endret slik (innstillingen side 8):
«Den som skal undervise i kristendomskunnskap med religion- og livssynsorientering, skal ta utgangspunkt
i skolen sin føremålsparagraf og presentera kristendommen, dei ulike religionar og livssyn ut frå sin
eigenart. Dei same pedagogiske prinsipp skal leggjast til grunn for undervisninga i dei ulike emne.»
Grunnskoleloven ble i samsvar med flertallets forslag endret ved lov 28. juni 1996 nr. 53. Stortinget vedtok i
juni 1996 å be regjeringen om en bred vurdering av fritaksretten. Bestemmelsene om fritak ble stående uendret
inntil videre.
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet engasjerte lagdommer Erik Møse til å utrede hvilke grenser
Norges folkerettslige forpliktelser setter for obligatorisk opplæring i grunnskolen. Departementet ønsket vurdert
hvilken fritaksordning som eventuelt måtte vedtas dersom lovverket skulle være i overensstemmelse med
folkeretten. Utredningen forelå 22. januar 1997. Den inneholder en grundig gjennomgåelse av Norges
folkerettslige forpliktelser og herunder blant annet de aktuelle bestemmelser i EMK, SP, ØSK,
Barnekonvensjonen og konvensjonsorganenes avgjørelser, uttalelser og anbefalinger. UNESCO-konvensjonen
av 14. desember 1960 om diskriminering i undervisningen, Den europeiske rammekonvensjon av 1. februar
1995 om beskyttelse av minoriteter og flere FN-resolusjoner er omtalt. KRL-faget, Grunnloven § 2 og
grunnskolelovens kristne formålsparagraf er også vurdert. Møse konkluderte: ( Ot.prp.nr.38 (1996–1997) side
39):
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«Min konklusjon blir etter dette at hverken grunnskolelovens formålsbestemmelse i seg selv, eller sett i
sammenheng med grunnloven § 2 og andre særregler om kirke og skole, gir grunnlag for å fastslå at
undervisningen i kristendomskunnskap i det nye faget med rettslig nødvendighet vil bli forkynnende,
oppdragende eller påvirkende i retning av den evangelisk-lutherske tro. Lovgiveren kan velge slik
forkynnende undervisning i forhold til elever med denne tro, men ikke andre. Det ville være i strid med
våre internasjonale forpliktelser, og heller ikke i samsvar med grunnloven § 110c om
menneskerettighetene.
Det som juridisk blir igjen av det noe uklare begrep «konfesjonell forankring», er at det er en naturlig
konsekvens av statskirkesystemet at lovgiveren ved utformingen av religions- eller livssynsundervisning lar
den omfatte den evangelisk-lutherske lære, og ikke andre former for kristendom. Loven om det nye faget,
som inneholder en kristendomsdel, har nettopp valgt dette, jf formuleringen i grunnskoleloven § 7 nr 4
annet ledd. Løsningen er valgt fordi
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den overveiende del av den norske befolkning tilhører denne trosretning. Dette har åpenbart saklige
grunner for seg. Menneskerettighetskonvensjonene kan ikke være til hinder for dette, forutsatt at
undervisningen ellers er pluralistisk, nøytral og objektiv.»
Om fritaksretten uttalte Møse (proposisjonen side 45 annen spalte):
«Slik situasjonen nå fremstår, finner jeg at det tryggeste er en generell fritaksrett. Det vil innebære at de
internasjonale tilsynsorganene ikke gir seg inn på en nærmere vurdering av de tvilsomme spørsmål
obligatorisk undervisning reiser. Men jeg kan ikke si at begrenset fritak vil være i strid med konvensjonene.
Forutsetningen er da at man får til en ordning som i praksis ligger innenfor deres rammer. Mye vil avhenge
av den videre lovbehandling og den konkrete gjennomføring av faget.»
I mars 1997 ble Ot.prp.nr.38 (1996–1997) om lov om endringar i grunnskoleloven lagt fram. Møses utredning
er inntatt som trykt vedlegg til denne. Proposisjonen inneholdt forslag om gjennomføring og praktisering av
KRL-faget og utkast til lovregler om begrenset fritak for å sikre at Norges folkerettslige forpliktelser etterleves.
Formålsparagrafen i grunnskoleloven § 1 ble foreslått ført videre i den nye opplæringsloven, jf. proposisjonen
side 5 første spalte.
Departementet la til grunn at KRL-faget ikke ville være i strid med Norges folkerettslige forpliktelser. For å
tydeliggjøre dette ble foreslått inntatt i grunnskoleloven og den nye opplæringsloven en bestemmelse om at
KRL-faget er et kunnskapsfag, og at opplæringen i faget ikke skal være forkynnende, jf. proposisjonen side 6
annen spalte og side 10. I samsvar med Møses tilråding ble foreslått at den endringslov som var vedtatt i juni
1996, ble supplert med rett til fritak fra utenatlæring av religiøse tekster. Departementet presiserte at retten til
fritak også skulle omfatte religiøse aktiviteter utenom KRL-faget, som eksempelvis skoleavslutning i kirke,
salmesang i musikktimen og utarbeidelse av illustrasjoner, jf. proposisjonen side 7 annen spalte og side 10.
Også i samsvar med Møses uttalelser foreslås en lovbestemt rett til å klage over at opplæringen er i strid med
lov og forskrift vedrørende KRL-faget og over gjennomføring av begrenset fritak, jf. proposisjonen side 8.
Flertallet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen sluttet seg i Innst.O.nr.95 (1996–1997) i hovedsak til
forslagene i proposisjonen. Flertallet mente at innføring av KRL-faget ikke ville være i strid med Norges
folkerettslige forpliktelser, jf. innstillingen side 6. Lovteksten ble foreslått presisert slik at KRL-faget skulle
være et ordinært skolefag, og at undervisningen i faget ikke skulle være forkynnende, jf. innstillingen side 6
annen spalte. Flertallet fant også at eleven skulle ha rett til fritak fra de deler av undervisningen som det ut fra
egen religion eller eget livssyn er rimelig å oppleve som utøving av en annen religion eller tilslutning til et
annet livssyn, jf. innstillingen side 8 annen spalte. Den foreslåtte klagerett fant flertallet ikke tilstrekkelig
begrunnet og viste til forvaltningslovens regler om klage over enkeltvedtak, jf. innstillingen side 11 første
spalte.
Grunnskoleloven § 7 og § 13 ble ved lov 19. juni 1997 nr. 83 endret i samsvar med flertallets forslag.
Endringsloven trådte i kraft 1. juli 1997
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i forbindelse med innføring av Reform 97 i skoleverket. Retten til fritak fra undervisning i kristendomsfaget
ble begrenset til de deler av undervisningen ved den enkelte skole som foreldrene ut fra egen religion eller eget
livssyn opplever som utøving av annen religion eller annet livssyn.
I Ot.prp.nr.46 (1997–1998) fremmet regjeringen forslag om lov om grunnskolen og den videregåande
opplæringa. Den nye opplæringslov tok sikte på å erstatte grunnskoleloven, lov om videregående opplæring,
fagopplæringsloven og visse deler av voksenopplæringsloven. Den kristne formålsparagrafen i grunnskoleloven
§ 1 første ledd ble foreslått videreført i § 1-2 første ledd. Bestemmelsene om KRL-faget og den begrensete
fritaksrett i grunnskoleloven § 7 nr. 4, § 13 nr. 10 og § 18 nr. 3 ble foreslått videreført i opplæringsloven § 2-4.
Flertallet i kirke,– utdannings- og forskningskomiteen sluttet seg til departementets forslag, jf. Innst.O.nr.70
(1997–1998) siden 8 og om lovforslaget sidene 36-37. Lov om grunnskolen og den videregående opplæring av
17. juli 1998 nr. 61 trådte i kraft 1. august 1999. Bestemmelsene om KRL-faget er inntatt i opplæringsloven §
2-4.
Evaluering av KRL-faget
KRL-faget ble gradvis innført i grunnskolen fra høsten 1997 som en del av Reform 97. Faget var innført på alle
klassetrinn i løpet av skoleåret 1999–2000.
Flertallet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen hadde ved to anledninger bedt om en oversikt over
praktisering av fritaksretten etter at bestemmelsene om fritak hadde vært anvendt i en periode på tre år, jf.
Innst.S.nr.103 (1995–1996) side 7 annen spalte og Innst.O.nr.95 (1996–1997) side 9 første spalte.
Som en del av oppdraget til Norges forskningsråd om å evaluere Reform 97 ba departementet om at
evalueringen av praktiseringen av KRL-faget skulle foreligge høsten 2000. Norges Forskningsråd ga Norsk
Lærerakademi og et felles prosjekt mellom forskningsavdelingen ved Diakonhjemmets Høgskolesenter og
Høgskulen i Volda i oppdrag å evaluere praktiseringen av KRL-faget. Evalueringsrapportene forelå i oktober
2000.
St.meld.nr.32 (2000–2001) om evaluering av KRL-faget ble utarbeidet blant annet på grunnlag av
evalueringsrapportene og uttalelser til rapportene fra berørte organisasjoner og tros- og livssynssamfunn.
Meldingen beskriver gjennomførte tiltak og praktiseringen av fritaksregelen. Det foreslås nye tiltak for å bringe
KRL-faget og praktiseringen av det «bedre i samsvar med intensjonene i vårt lov- og regelverk», jf. side 11
annen spalte. I meldingen foreslås at det felles KRL-fag beholdes med den begrensete fritaksrett, jf. meldingen
side 50. Departementet vil i det videre arbeidet med faget endre innhold og metodikk slik at flest mulig kan
delta i undervisningen i hele faget. Departementet vil også følge opp med ulike tiltak for å sikre at regelen om
begrenset fritak blir praktisert mer ensartet i samsvar med lov og intensjoner. Jeg viser til meldingen side 51
flg. og side 60-62.
Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomite viste i Innst.S.nr.240 (2000–2001) til at KRL-faget er et
ordinært skolefag som skal gi kunnskap om religion og livssyn. Faget skal ikke gi opplæring i en bestemt tro.
Komiteen understreket viktigheten av (innstillingen side 2 annen spalte):
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«... at KRL-faget skal være åpent, bidra til innsikt, respekt og dialog på tvers av tros- og livssynsgrenser og
fremme forståelse og toleranse i religiøse og moralske spørsmål. Grunnleggende kunnskaper om hverandre
er en forutsetning for respektfull dialog og sosial integrering.»
Komiteens flertall, alle unntatt representanten for Sosialistisk Venstreparti, pekte på (innstillingen sidene 2-3):
«... nødvendigheten av at elevene får en mer omfattende opplæring om kristendommen enn andre religioner
og livssyn, på bakgrunn av kristendommens og den evangelisk-lutherske læres spesielle betydning for
norsk historie, kulturarv og verdigrunnlag før og nå. Uten grundig kjennskap til kristendommen og vår
historie, er det vanskelig – for ikke å si umulig – å forstå det norske samfunnet.»
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Flertallet viste til at videreføringen av formålsparagrafen er i tråd med Stortingets forutsetninger for
evalueringen. Etter en omfattende debatt 31. mai i år ble et forslag om å endre navnet til Kristendoms-,
religions- og livssynskunnskap bifalt med 49 mot 44 stemmer, jf. Forhandlinger i Stortinget 2001 side 3366.
KRL-faget og fritaksrettens forhold til Norges folkerettslige forpliktelser om religionsfrihet og foreldrerett
De ankende parter har gjort gjeldende at vesentlige deler av KRL-faget må anses for å være forkynnende eller
indoktrinerende, eller i alle fall egnet til å påvirke elevene til den kristne tro. Dette underbygges av at § 2-4 har
en særskilt bestemmelse om at den som underviser i KRL-faget skal ta utgangspunkt i grunnskolens kristne
formålsparagraf. Fritaksordningen etter opplæringsloven § 2-4 fjerde ledd hevdes å være for begrenset i forhold
til menneskerettighetskonvensjonenes bestemmelser om religionsfrihet og foreldrerett. Eleven har etter de
påberopte konvensjoner en ubetinget rett til fritak fra undervisning som er egnet til å påvirke til den kristne tro.
Også foreldrenes rett til å sikre sine barn utdanning og undervisning i samsvar med egen religiøs og filosofisk
overbevisning anføres å være krenket.
De ankende parter har ikke gjort gjeldende at den kristne formålsparagraf i opplæringsloven § 1-2 første ledd
isolert sett er folkerettsstridig, men har pekt på at bestemmelsen gir en tydelig indikasjon om at forkynnelse
eller påvirkning til den kristne tro finner sted i grunnskolen. Staten har anført at formålsparagrafen må forstås
slik at plikten til å hjelpe til med å gi elevene en kristen oppdragelse bare gjelder så langt dette skjer med
foreldrenes samtykke og i samarbeid med hjemmet.
Opplæringsloven § 1-2 første ledd lyder:
«Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk
oppseding, utvikle evnene og føresetnadene deira, åndeleg og kroppsleg, og gi dei god allmennkunnskap,
slik at dei kan bli gagnlege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn.»
Formålsparagrafen gjelder for all undervisning i grunnskolen. Bestemmelsen er generell, og rekkevidden kan
være vanskelig å fastslå. Den kan reise spørsmål i forhold til konvensjonenes bestemmelser om
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religionsfrihet og foreldreretten, jf. Møse i Ot.prp.nr.38 (1996–1997) side 35 flg. Med sikte på KRL-faget må
bestemmelsen ses i sammenheng med § 2-4 annet ledd som fastslår at dette fag er et ordinært skolefag for alle
elever, og at undervisningen i faget ikke skal være forkynnende. Formålsbestemmelsen må fortolkes og
anvendes slik at den ikke strider mot de konvensjoner som er inkorporert i medhold av menneskerettsloven § 2,
jf. § 3.
Utviklingen og endringer i lære- og mønsterplanene har over tid ført til at uttrykket «kristen og moralsk
oppseding» må forstås slik at kristne og humanistiske verdier skal ses i sammenheng. Den kristne og den
humanistiske tradisjon framhever begge blant annet sannhet, menneskeverd, nestekjærlighet, demokrati og
menneskerettigheter. Dette er felles verdier for nesten alle i Norge uansett religion og livssyn. Konvensjonene
krever ikke at undervisningen i skolen skal være verdinøytral i forhold til dette, jf. EMDs dom i saken Kjeldsen
m.fl. mot Danmark, Serie A nr. 23, avsnitt 53.
Formålsbestemmelsen fastslår at all oppdragelse i skolen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet. I
den utstrekning lærere i grunnskolen skal hjelpe til med å gi elevene en kristen oppdragelse, kan dette bare skje
når foreldrene samtykker og i samarbeid med hjemmet. Denne lovforståelse medfører at bestemmelsen ikke er i
strid med EMK artikkel 9 og SP artikkel 18 nr. 1-nr. 3 om tanke-, samvittighets og religionsfrihet og med EMK
Første tilleggsprotokoll artikkel 2 og SP artikkel 18 nr. 4 i forhold til foreldrene. Henvisningen til
formålsbestemmelsen i § 2-4 tredje ledd, som innebærer at den som underviser i KRL-faget skal ta
utgangspunkt i grunnskolens kristne formålsparagraf, blir etter dette uten selvstendig betydning for spørsmålet
om konvensjonene er krenket.
Opplæringsloven § 2-4 gir rammen for KRL-faget. Bestemmelsens første til tredje ledd er slik:
«Undervisninga i kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering skal
- gje grundig kjennskap til Bibelen og kristendommen som kulturarv og evangelisk-luthersk tru,
- gje kjennskap til andre kristne kyrkjesamfunn,
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- gje kjennskap til andre verdsreligionar og livssyn, etiske og filosofiske emne,
- fremje forståing og respekt for kristne og humanististiske verdiar og
- fremje forståing, respekt og evne til dialog mellom menneske med ulik oppfatning av trudoms- og
livssynsspørsmål.
Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering er eit ordinært skolefag som normalt skal
samle alle elevar. Undervisninga i faget skal ikkje vere forkynnande.
Den som skal undervise i kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering, skal ta utgangspunkt
i grunnskolen sin føremålsparagraf i § 1-2 og presentera kristendommen, dei ulike religionar og livssyn ut
frå sin eigenart. Dei same pedagogiske prinsipp skal leggjast til grunn for undervisninga i dei ulike emne.»
De ankende parter har framhevd at loven krever at undervisningen
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skal gi elevene grundig kjennskap til bibelen og til kristendommen som kulturarv og som evangelisk-luthersk
tro, mens det bare kreves kjennskap til andre verdensreligioner, livssyn og etiske og filosofiske emner.
Jeg viser til at det følger av EMDs praksis at konvensjonsstatene selv bestemmer hva en undervisning skal
omfatte og innholdet av denne, jf. EMDs dommer i sakene Kjeldsen m.fl. mot Danmark, Serie A nr. 23 ( EMD1971-5095), avsnitt 53 og Valsamis mot Hellas, RJD 1996 side 2312 ( EMD-1993-21787) avsnitt 28. EMK
artikkel 9 og Første tilleggsprotokoll artikkel 2 er således ikke til hinder for obligatorisk undervisning om
innholdet i ulike religioner og livssyn og i religionshistorie og etikk, forutsatt at slik undervisning gis på en
objektiv, kritisk og pluralistisk måte. Jeg viser her til min tidligere gjennomgåelse og oppsummering av
konvensjonsorganenes avgjørelser og uttalelser. Den obligatoriske undervisning må omfatte forskjellige
religioner og livssyn. Vektleggingen i § 2-4 første ledd av kristendomskunnskap i forhold til kunnskap om
andre religioner og livssyn er etter min mening innenfor rammen av det skjønn konvensjonene legger til
konvensjonsstatene. Kravet om at den obligatoriske undervisning skal være objektiv, kritisk og pluralistisk kan
ikke forstås slik at det må foretas en bestemt forholdsmessig fordeling mellom ulike religioner og ulike livssyn.
Det må ut fra den enkelte konvensjonsstats historie, kultur og tradisjoner være akseptabelt at visse religioner
eller livssyn får en mer dominerende plass enn andre.
Indoktrinering eller annen forkynnelse av en bestemt religion eller et bestemt livssyn vil være i strid med EMK
og SP, jf. EMDs dommer i sakene Kjeldsen m.fl. mot Danmark, Serie A nr. 23, avsnitt 53 annet underavsnitt,
Valsamis mot Hellas RJD 1996 side 2312 avsnitt 28 og FNs menneskerettighetskomites uttalelse 20. juli 1993
punkt 6. Opplæringsloven § 2-4 annet ledd fastslår i samsvar med dette at undervisning i KRL-faget ikke skal
være forkynnende.
De ankende parter har blant annet med støtte i Møses utredning, Ot.prp.nr.38 (1996–1997) side 29, anført at
også opplæring som formidler en bestemt religiøs oppfatning på en måte som er egnet til å påvirke elevene til
en bestemt tro, vil krenke konvensjonenes bestemmelser om religionsfrihet og foreldrerett. Jeg er enig i at slik
formidling vil kunne medføre krenkelse. Uttrykket «egnet til» kan imidlertid forstås slik at det har en større
rekkevidde enn det som følger av EMDs avgjørelser. Jeg holder meg derfor til de kriterier som er utviklet i
EMDs praksis.
Det framgår av forarbeidene i forbindelse med innføringen av KRL-faget at departementet og flertallet i
Stortinget var sterkt opptatte av at faget skulle være et ordinært skolefag for alle elever. Dette har kommet
direkte til uttrykk i lovteksten, jf. § 2-4 annet ledd første punktum. Lovgiver har også gitt uttrykk for at KRLfaget skal være et kunnskapsfag, jf. eksempelvis Ot.prp.nr.38 (1996–1997) side 6 annen spalte og side 10. § 2-4
tredje ledd fastslår at kristendommen, andre religioner og livssyn skal presenteres ut fra sin egenart. Stortingets
kirke-, utdannings- og forskningskomite uttalte på den annen side at undervisningen ikke skal være
verdinøytral, jf. Innst.S.nr.103 (1995–1996) side 4. Dette kan i seg selv ikke være konvensjonsstridig for, som
jeg tidligere har lagt til grunn, er verken EMK eller SP forstått slik at undervisningen skal være verdinøytral.
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Bestemmelsene om rett til begrenset fritak fra undervisning i KRL-faget i opplæringsloven § 2-4 fjerde ledd er
sentral for å avgjøre om undervisningen i faget er konvensjonsstridig. Bestemmelsen lyder:
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«Eleven skal etter skriftleg melding frå foreldre få fritak frå dei delar av undervisninga ved den enkelte
skolen som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn opplever som utøving av annan religion eller
tilslutning til anna livssyn. Dette kan m.a. vere religiøse aktivitetar i eller utanfor klasserommet. Skolen
skal ved melding om fritak, så langt det er råd og særleg på småskoletrinnet, søkje å finne løysingar ved å
leggje til rette for differensiert undervisning innanfor læreplanen.»
Når eleven har fylt 15 år, sender hun eller han selv skriftlig melding om fritak, jf. femte ledd.
Som nevnt var departementet og flertallet i Stortinget sterkt opptatt av at KRL-faget skulle være et ordinært
skolefag for alle elever og et kunnskapsfag. På denne bakgrunn kom flertallet i Odels- og Lagtinget til at den
lovbestemte rett til fritak kunne begrenses til de deler av undervisningen ved den enkelte skole som ut fra egen
religion eller eget livssyn oppleves som utøving av annen religion eller tilslutning til annet livssyn. Loven
nevner som eksempel religiøse aktiviteter i eller utenfor klasserommet. Det framgår av forarbeidene at
eksempelvis bønn, salmesang, utenatlæring av religiøse tekster og deltakelse i skuespill med religiøst tilsnitt,
skal anses som religiøse aktiviteter, jf. Ot.prp.nr.38 (1996–1997) side 7 annen spalte og side 10.
Undervisningen eller aktivitetens innhold vil være avgjørende. Jeg tilføyer at fritaksretten ikke er begrenset til
KRL-faget. Det kan forekomme religionsutøvelse for eksempel i forbindelse med besøk i kirke, noe som også
gir rett til fritak.
Den lovbestemte fritaksrett etter § 2-4 fjerde ledd må fortolkes i lys av EMK og SP, og bestemmelsene i disse
konvensjoner skal etter menneskerettsloven § 3 ved motstrid gå foran opplæringsloven. Dette innebærer at § 24 fjerde ledd må forstås slik at elevene har rett til fritak og foreldrene ingen plikt til å la barna følge
undervisning i religion og livssyn som anses for forkynnende eller indoktrinerende etter konvensjonene. Barna
kan derfor holdes borte fra slik undervisning. Hvor store deler av undervisningen i KRL-faget dette i tilfelle vil
få konsekvenser for, må avgjøres konkret og vil avhenge av hvorledes undervisningen i hvert enkelt tilfelle
legges opp og gjennomføres.
Etter mitt syn er lovbestemmelsen om fritak ikke i strid med konvensjonsbestemte krav til religionsfrihet og
foreldreretten. Jeg viser her til min tidligere drøftelse av KRL-faget i forhold til Norges folkerettslige
forpliktelser. Spesielt bemerkes at konvensjonenes krav om at undervisningen skal være objektiv, kritisk og
pluralistisk ikke er til hinder for obligatorisk undervisning om innholdet i de ulike religioner og livssyn, og at
en religion eller et livssyn ut fra den enkelte konvensjonsstats historie, kultur og tradisjoner får en mer
dominerende plass enn andre. Som tidligere nevnt fastslår opplæringsloven at faget skal være et ordinært
skolefag, og forarbeidene viser at faget skal være et kunnskapsfag. Loven bestemmer at undervisningen skal
være nøytral ved å forby forkynnelse.
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Jeg kan etter dette ikke se at opplæringsloven § 2-4 om innholdet av og undervisning i KRL-faget er i strid med
EMK og SP. De øvrige påberopte konvensjoner er det ikke nødvendig å gå nærmere inn på.
Læreplanverket
De ankende parter har også anført at læreplanverket for den 10-årige grunnskole og enkelte av lærebøkene er
utformet slik at gjennomføringen av faget og undervisningen medfører at foreldre og barns rettigheter etter
konvensjonene krenkes med mindre det gis adgang til fullt fritak.
Læreplanverket for grunnskolen er fastsatt med hjemmel i opplæringsloven § 1-3, § 2-3 annet ledd, § 2-6 og §
2-8, jf. forskrift til opplæringsloven 28. juni 1999. Læreplanverket må i forhold til Norges folkerettslige
forpliktelser likestilles med andre forskrifter. Planen må ikke være i strid med foreldre og barns
konvensjonsbestemte rettigheter. Den må etter EMK gi retningslinjer og grunnlag for en objektiv, kritisk og
pluralistisk undervisning i KRL-faget.
Læreplanverket gir retningslinjer for og går nærmere inn på hovedformålene med undervisningen i
grunnskolen. De ankende parter anfører at uttalelsene om KRL-faget i planen sidene 89 og 91 gir et eksempel
på preferanse for den kristne tro og påvirkning av elevene til denne tro. De har også påberopt andre uttalelser i
planen. Jeg bemerker at uttalelsene i planen om kristne og humanistiske verdier (side 17), fortrolighet med vår
kristne og humanistiske arv, kjennskap til og respekt for andre religioner og trossyn (side 49), og at
opplæringen skal bygge på kristne og humanistiske verdier (side 64), må ses i sammenheng med
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læreplanverkets beskrivelse av formålet med utdanningen og innholdet for øvrig. De påberopte uttalelser i
planen sidene 89 og 91 plasserer, slik jeg forstår disse, kristendommen i norsk og europeisk kultur og gir
retningslinjer for den pedagogiske tilnærming til bibelen, kristendommen og andre religioner og livssyn. Planen
understreker at KRL-faget skal gi kunnskap om, ikke opplæring til, den kristne tro, jf. side 89. Også i
læreplanverket er vektlegging av kunnskap om kristendom i forhold til andre religioner og livssyn etter mitt syn
innenfor rammen av det skjønn konvensjonsstatene har etter EMK og SP. Kravet om at undervisningen skal
være objektiv, kritisk og pluralistisk kan, som tidligere nevnt, ikke forstås slik at staten må foreta en
forholdsmessig fordeling av undervisningen mellom ulike religioner og livssyn. Det viktige i forhold til
konvensjonene er at læreplanen legger til rette for at elevene får en forståelse av mangfoldet, og at
undervisningen ikke framhever noen religion som mer høyverdig. Det må ut fra den enkelte konvensjonsstats
historie, kultur og tradisjoner være fullt akseptabelt at en eller flere religioner eller livssyn får en mer
dominerende plass enn andre.
De ankende parter har også hatt innvendinger mot bruk av bilder, sang, drama, musikk og formidling av
fortellinger hentet fra bibelen og religiøse skrifter. De har blant annet vist til at den betydelige vektlegging av
den estetiske dimensjon og fortellertradisjonen i kristendommen, er egnet til påvirkning til den kristne tro i strid
med de påberopte konvensjoner. Jeg gjentar at det hører under konvensjonsstatenes eget skjønn å legge opp
undervisningen innen konvensjonenes rammer. Det må være rimelig klart at de enkelte religioners tradisjoner
og måte å formidle på, må kunne viderebringes til elevene på en nøytral måte. Slik kunnskap om
kristendommen og andre religioner har stor betydning for
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å kunne forstå og orientere seg i det norske samfunn. Selv om humanetikk og andre livssyn til dels i begrenset
grad har fortellertradisjoner, eller kan knyttes til religiøse tradisjoner, kan dette ikke medføre at Norges
folkerettslige forpliktelser skulle være til hinder for slik religionsundervisning. Læreplanverket understreker at
KRL-faget skal være åpent og bidra til innsikt, respekt og dialog på tvers av tro og livssyn og fremme forståelse
og toleranse i religiøse og moralske spørsmål. Forbudet mot forkynnelse i opplæringen er også gjentatt i planen,
jf. side 89.
Jeg er kommet til at læreplanverket for KRL-faget, slik det er presentert av partene, ikke krenker foreldre og
barns konvensjonsbestemte rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet og foreldrenes rett til å sikre sine
barn utdanning og undervisning i samsvar med egen religion og filosofiske overbevisning. Innen planens
rammer kan undervisningen gjennomføres på en måte som ikke er i strid med de konvensjonsbestemmelser
som jeg tidligere har gjennomgått.
Lærebøkene
Selv om undervisning i KRL-faget i samsvar med læreplanverket ligger innenfor konvensjonenes rammer,
anføres at gjennomføringen i praksis har vært lagt opp slik at krenkelser av konvensjonene likevel finner sted.
De ankene parter har til underbygging av dette trukket inn lærebøker. Spesielt har de vist til lærebøkene
«Broene 2, 3, 5 og 6» og anført at slik kristendommen framstilles her, må «Broene» i stor grad anses å være
forkynnende og klart egnet til å påvirke barna til den kristne tro. Noen av de ankende parters barn har vært
undervist etter disse lærebøker.
Jeg er enig i at flere spørsmålsstillinger og formuleringer i «Broene» kan forstås slik at den kristne tro framtrer
som svaret på etiske og moralske spørsmål. Det foreligger imidlertid ikke for Høyesterett nærmere
opplysninger om hvorledes undervisningen i tilknytning til disse læremidler har vært lagt opp og gjennomført.
*****
Søksmålet og ankesaken for Høyesterett har vært lagt opp for generelt å belyse KRL-faget og gjennomføringen
av undervisningen i dette fag. Anførslene og bevisføring knyttet til de enkelte vedtak om å nekte fullt fritak fra
undervisning i KRL-faget har, slik jeg har forstått de ankende parter, tatt sikte på å belyse hvorledes det nye fag
generelt fungerer. De ankende parter har ikke gått nærmere inn på gyldigheten av de enkelte vedtak. Slik saken
har vært lagt opp, foreligger det ikke grunnlag for å ta stilling til om undervisningen av de ankende parters barn
har skjedd på en måte som innebærer brudd på konvensjonene.
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Saken for Høyesterett gjelder gyldigheten av vedtakene om å nekte fullt fritak fra undervisning i KRL-faget. De
ankende parter har ikke sannsynliggjort at undervisningen av deres barn har vært lagt opp og gjennomført på en
måte som etter konvensjonene gir grunnlag for fritak fra all undervisning i dette fag.
Forbudet mot diskriminering i SP artikkel 26 og EMK artikkel 14
De ankende parter har alternativt gjort gjeldende at ordningen med begrenset fritak fører til diskriminering på
grunn av religiøs eller annen overbevisning i strid med EMK artikkel 14, jf. artiklene 8 og 9, og SP artikkel 26.
For foreldre med et humanetisk livssyn er fritak aktuelt i flere
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sammenhenger. Dette medfører at de må følge svært godt med i undervisningen og skrive flere søknader. § 2-4
fjerde ledd i opplæringsloven har dessuten vært forstått og praktisert slik at søknad om fritak må begrunnes, og
at skolen skal foreta en skjønnsmessig vurdering av om fritak bør gis. Det gjøres gjeldende at søkerne for å
kunne grunngi en søknad må gi opplysninger om eget livssyn, noe som kan være i strid med artikkel 8 om
retten til privatliv.
SP artikkel 26 inneholder et generelt forbud mot diskriminering og pålegger konvensjonspartene å gi og
håndheve lover som forbyr enhver form for forskjellsbehandling. Bestemmelsen er i norsk oversettelse slik:
«Alle er like for loven og har uten noen form for forskjellsbehandling rett til lik beskyttelse av loven. I
dette øyemed skal lovgivningen forby enhver form for forskjellsbehandling og sikre alle likeverdig og
effektiv beskyttelse mot forskjellsbehandling på noe slikt grunnlag som rase, hudfarge, kjønn, språk,
religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller stilling
forøvrig.»
FNs menneskerettighetskomite ga 9. november 1989 en generell uttalelse om forståelsen av artikkel 26.
Komiteen uttalte blant annet at uttrykket «discrimination» omfatter alle former for diskriminering som har til
formål eller medfører en tilsidesettelse eller begrensning i anerkjennelse eller utøving på like vilkår av alle
rettigheter og friheter, jf. General Comment 18/37 punkt 7 (GC-1989-18-CCPR).
Forbudet mot diskriminering i EMK artikkel 14 har mer begrenset rekkevidde. Bestemmelsen kommer bare til
anvendelse under utøvelse av de rettigheter og friheter som er fastlagt i konvensjonen. Bestemmelsen i norsk
oversettelse er slik:
«Utøvelsen av de rettigheter og friheter som er fastlagt i denne konvensjon skal bli sikret uten
diskriminering på noe grunnlag slik som kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk eller annen oppfatning,
nasjonal eller sosial opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, eiendom, fødsel eller annen status.»
Bestemmelsen har vært forstått slik at den kan være overtrådt selv om krenkelse i forhold til en av
konvensjonens øvrige bestemmelser ikke er konstatert. Det er imidlertid et vilkår at klagen gjelder en frihet
eller rettighet som ellers er beskyttet av konvensjonen, jf. eksempelvis EMDs dommer i sakene Thlimmenos
mot Hellas 6. april 2000 ( EMD-1997-34369) avsnitt 40 og saken Botta mot Italia RJD 1998 side 412 ( EMD1993-21439) avsnitt 39 med videre henvisninger. Det finnes et større antall avgjørelser fra EMKs
konvensjonsorganer om forståelsen og anvendelsen av artikkel 14, også i saker om påstått krenkelse av artikkel
9 om tanke-, samvittighets- og religionsfrihet.
Den grunnleggende sak i forhold til EMK Første tilleggsprotokoll artikkel 2 og artikkel 14 er den belgiske
språksaken fra 1968, Serie A nr. 6. Saken gjaldt fransktalende belgiere som klagde over at de ikke fikk adgang
til offentlig skoler, og at belgiske myndigheter diskriminerte ved
Side 1035

ikke å respektere deres rettigheter som språklig minoritet. Om forståelsen av artikkel 14 uttalte flertallet (side
34 avsnitt 10 annet underavsnitt):
«It is important, then, to look for the criteria which enable a determination to be made as to whether or not
a given difference in treatment, concerning of course the exercise of one of the rights and freedoms set
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forth, contravenes Article 14. On this question the Court, following the principles which may be extracted
from the legal practice of a large number of democratic States, holds that the principle of equality of
treatment is violated if the distinction has no objective and reasonable justification. The existence of such a
justification must be assessed in relation to the aim and effects of the measure under consideration, regard
being had to the principles which normally prevail in democratic societies. A difference of treatment in the
exercise of a right laid down in the Convention must not only pursue a legitimate aim: Article 14 is
likewise violated when it is clearly established that there is no reasonable relationship of proportionality
between the means employed and the aim sought to be realised.»
Domstolen fant at artikkel 14 sett i sammenheng med artikkel 2 i Første tilleggsprotokoll ikke ga foreldre eller
barn rett til undervisning i eget språk.
Saken Inze mot Østerrike 1987, Serie A nr. 126 ( EMD-1979-8695), gjaldt arverett for barn født utenfor
ekteskap. Om forståelse av artikkel 14 uttalte flertallet (avsnitt 41 første og annet underavsnitt):
«For the purposes of Article 14, a difference of treatment is discriminatory if it «has no objective and
reasonable justification», that is, if it does not pursue a «legitimate aim» or if there is not a «reasonable
relationship of proportionality between the means employed and the aim sought to be realised» (see, inter
alia, the Lithgow and Others judgment of 8 July 1986, Series A no. 102, pp. 66-67, § 177).
The Contracting States enjoy a certain margin of appreciation in assessing whether and to what extent
differences in otherwise similar situations justify a different treatment in law; the scope of this margin will
vary according to the circumstances, the subject-matter and its background (ibid.).»
Artikkel 14 sett i sammenheng med Første tilleggsprotokoll artikkel 1 var krenket.
EMD har i senere dommer lagt til grunn rettsoppfatningen i den belgiske språksaken og Inze-saken.
Jeg oppsummerer EMDs praksis slik: Dersom klagesakens faktiske forhold faller inn under en av rettighetene i
konvensjonen, følger det av EMDs dommer at artikkel 14 gjelder. Dernest er spørsmålet om klageren har vært
forskjellsbehandlet. Domstolene må da ta stilling til om de personer som sammenliknes, var i like situasjoner.
Når forskjellsbehandling konstateres, må denne etter EMDs praksis forfølge et legitimt formål. Til slutt
vurderes om det er forholdsmessighet mellom formålet og de virkemidler konvensjonsstaten tar i bruk. Jeg
viser eksempelvis til EMDs dommer i sakene Thlimmenos mot Hellas 6. april 2000 avsnitt 46 med videre
henvisning til Inzesaken og Mouta mot Portugal 21.
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desember 1999 avsnitt 29. Konvensjonsstatene har en viss skjønnsmargin som varierer etter sakens art og
omstendighetene for øvrig, jf. EMDs dom i saken Inze mot Østerrike, serie A nr. 126, avsnitt 41. Oppregningen
i artikkel 14 av forskjellige eksempler på ulovlige grunnlag for forskjellsbehandling er ikke uttømmende, jf.
eksempelvis EMDs dom i saken Mouta mot Portugal 21. desember 1999 avsnitt 28 annet underavsnitt med
videre henvisninger.
Er forbudet mot diskriminering krenket?
Det følger av opplæringsloven § 2-4 at foreldre må sende skriftlig melding for at barnet skal fritas for deler av
undervisningen ved den enkelte skole. Selv om fritak fra deler av KRL-faget er mest nærliggende, gjelder den
begrensete rett til fritak for alle fag og aktiviteter. Det framgår ikke av loven at søknaden skal være begrunnet.
Praksis med hensyn til å kreve begrunnelse har variert til nå.
Staten har anført at undervisningen i grunnskolen i betydelig grad er oppdelt etter emner på tvers av
faggrensene. I den grad deler av KRL-faget integreres med andre fag, vil det ikke være tilstrekkelig med fullt
fritak fra undervisningen i KRL-faget. Det er etter statens syn også slik at KRL-faget gjelder mange emner som
verken etter konvensjonene eller § 2-4 fjerde ledd gir grunnlag for fritak. Fritaksordningen er lagt opp og
praktiseres slik at undervisningens innhold er avgjørende. Det konvensjonsbestemte forbud mot diskriminering
kan da, slik staten ser det, ikke gjelde for krav om begrunnede søknader om fritak.
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har i to rundskriv gjort rede for kravet til begrunnelse og
retningslinjene for fritak. Departementet uttalte i Rundskriv F-90-97 av 10. juli 1997 side 5:
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«Når foreldrene ber om fritak, skal det sendes skriftlig melding om det til skolen. Meldingen må inneholde
en begrunnelse for hva de opplever som utøving av annen religion eller tilslutning til annet livssyn i
undervisningen.
Krever foreldrene fritak fra deler av undervisningen som de opplever som utøvelse av annen religion eller
tilslutning til annet livssyn, skal elevene få fritak etter at foreldrene har gjort rede for hva de opplever at
virker slik i undervisningen. Foreldre som ikke får medhold i sin melding til skolen om fritak, har rett til å
påklage det kommunale vedtaket til statens utdanningskontor i fylket. Klagen sendes via skolen, som da får
mulighet til å omgjøre eget vedtak.»
Departementet utdypet kravet til begrunnelse i Rundskriv F-03-98 av 12. januar 1998 side 3:
«Departementet legger til grunn at når foreldrene krever fritak fra klare religiøse aktiviteter, skal det gis
fritak (avgrenset fritak). I slike tilfeller er det ikke krav til noen begrunnelse fra foreldrene. Når det gjelder
krav om fritak utover de klare religiøse aktiviteter må det stilles større krav til foreldrenes begrunnelse. Vi
er da utenfor hovedregelen for hva det kan kreves fritak fra. Forarbeidene legger videre opp til en
rimelighetsvurdering av om det er grunn til å be om fritak. Det vises til Innst.O.nr.95 (1996–1997) der «
Fleirtalet meiner elevane skal få fritak frå dei delar av undervisninga ved den einskilde skole som det ut frå
deira eigen religion eller eige livssyn er rimeleg å oppleve som utøving av annan religion eller tilslutning
til anna livssyn.» Det må likevel tas hensyn til at spørsmål om tro og livssyn av mange foreldre anses for å
ligge innenfor privatlivets
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fred. Retten til privatlivets fred er også beskyttet etter internasjonale konvensjoner.»
Departementet går deretter igjennom eksempler på områder for fritak og uttaler side 4:
«Foreldrenes religiøse og filosofiske overbevisning skal respekteres i hele skolens undervisningsopplegg.
Dette betyr at fritaksreglene gjelder for all obligatorisk grunnskoleopplæring. Generelt sett blir
vurderingstemaet for skolen om den konkrete undervisningen er egnet til å påvirke elevene i retning av en
bestemt tro eller livssyn, eller for øvrig kan oppfattes som deltakelse i religiøs aktivitet eller tilslutning til et
livssyn.
Konkret kan dette f.eks få betydning for dans i kroppsøvingsfaget; For noen er pardans ikke forenlig med
deres tro, mens bevegelse til musikk kan aksepteres. I faget kunst og håndverk vil det være behov for å
utvise varsomhet når det gjelder illustrasjoner av Gud og profetene, jf omtalen av «Illustrasjoner –
bildeforbud» i veiledningen i KRL (s. 22).»
Jeg tilføyer at i forbindelse med evalueringen av KRL-faget la departementet vekt på å endre både innhold,
metodikk og organisering av faget slik at flest mulig barn og unge kan delta i hele faget. Når departementet
likevel ville opprettholde den begrensete fritaksretten, var det for å være sikker på at foreldreretten og
religionsfriheten blir varetatt på tilfredsstillende måte, og at den blir praktisert på en måte som møter forståelse,
jf. St.meld.nr.32 (2000–2001) side 51 første spalte.
Jeg bemerker at rett til fritak fra hele eller deler av den obligatoriske undervisning i grunnskolen i KRL-faget
vil føre til en ulikhet mellom foreldre i forhold til skoleverket. Foreldre og elever som ønsker fritak, må følge
undervisningsopplegget nøye og søke om fritak når de mener fritak er nødvendig for å vareta barnets og egne
rettigheter. Skolen avgjør i første omgang om fritak skal gis. Spørsmålet er om denne forskjellsbehandling
forfølger et legitimt formål og om det er forholdsmessighet mellom formålet og virkemidlene.
Etter EMDs praksis har, som nevnt, Første tilleggsprotokoll artikkel 2 annet punktum vært forstått slik at
overbevisningen må ha en viss tyngde, alvor, fasthet og viktighet, jf. EMDs dommer i sakene Campbell og
Cosans mot Storbritannia 1982, Serie A nr. 48, avsnitt 36 og Valsamis mot Hellas RJD 1996 side 2312 avsnitt
25. Uttalelsene i disse dommer gir støtte for at konvensjonsstatene kan kreve at foreldre gir en noe nærmere
begrunnelse når aktiviteten som de søker fritak for, ikke umiddelbart framtrer som utøving av en bestemt
religion eller tilslutning til at annet livssyn.
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Dersom en søker må gi detaljerte opplysninger om egen religion eller livssyn, vil imidlertid EMK artikkel 8 og
SP artikkel 17 om retten til respekt for privatliv og eventuelt også EMK artikkel 9 og SP artikkel 18 nr. 1 om
religionsfrihet kunne bli krenket. Jeg understreker at forskjellsbehandling på grunn av religion og politisk eller
annen oppfatning gjelder kjerneområdet for forbudet mot diskriminering.
Som jeg har gjort rede for, var bakgrunnen for innføring av obligatorisk undervisning i KRL-faget at
regjeringen og et flertall i Stortinget så
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dette som betydningsfullt for å få formidlet et felles kunnskaps-, verdi- og kulturgrunnlag i grunnskolen.
Betydningen av et åpent og inkluderende skolemiljø ble framhevd. Gjennomføring av den obligatoriske
grunnskole forutsetter underretning om at fritaksrett ønskes utøvd, og i alle fall at søknaden i grove trekk angir
hvilke deler av undervisningen man ønsker fritak fra. Jeg finner det klart at den felles undervisning i KRL-faget
og kravet om skriftlig søknad for å utøve retten til fritak, forfølger legitime formål, og at det ikke er et
uforholdsmessig inngrep at de foreldre som ønsker fritak fra deler av faget, må følge med i undervisningen og
underrette når fritak ønskes. Jeg tilføyer at dette forutsetter at skolemyndigheten legger til rette for at foreldrene
kan følge med. Den felles og obligatoriske undervisning stiller store krav til orientering til foreldrene om KRLfaget og opplegget for og gjennomføringen av undervisningen til enhver tid, og eventuelt underretning om
andre aktiviteter med religiøst innhold.
Partene har ikke gått nærmere inn på de konkrete krav til begrunnelse og hvilke begrunnelser som er gitt i de
enkelte søknader om fritak fra undervisningen i KRL-faget. Jeg nøyer meg derfor med å fastslå at det ikke
foreligger grunnlag for å anta at en eventuell krenkelse av forbudet mot diskriminering i dette tilfellet kan ha
som konsekvens at vedtakene om nektelse av fullt fritak fra undervisning i KRL-faget er ugyldige.
*****
Anken har ikke ført fram. Ankesaken har reist prinsipielle spørsmål om forholdet mellom KRL-faget i
grunnskolen og Norges folkerettslige forpliktelser. Jeg finner at det foreligger særlige omstendigheter som
medfører at saksomkostninger ikke bør tilkjennes for noen instans. Staten har ikke nedlagt særskilt påstand om
saksomkostninger for så vidt gjelder Human-Etisk Forbund.
Jeg stemmer for denne dom:
1. Human-Etisk Forbunds anke avvises.
2. Lagmannsrettens dom, domsslutningens punkt 1, stadfestes.
3. Saksomkostninger tilkjennes ikke for noen instans.
Dommer Tjomsland: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende.
Dommer Aarbakke: Likeså.
Dommer Flock: Likeså.
Dommer Gussgard: Likeså.
Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne
dom:
1. Human-Etisk Forbunds anke avvises.
2. Lagmannsrettens dom, domsslutningens punkt 1, stadfestes.
3. Saksomkostninger tilkjennes ikke for noen instans.

HR-2000-1533 - Rt-2001-1006
Side 25

103

Utskrift fra Lovdata - 29.10.2020 11:23

Høyesteretts kjæremålsutvalg - Kjennelse. - HR-2005-656-U - Rt2005-534 - UTV-2005-589
Instans

Høyesteretts kjæremålsutvalg – Kjennelse.

Dato

2005-04-22

Publisert

HR-2005-656-U – Rt-2005-534 – UTV-2005-589

Stikkord

Skatterett. Selskapsrett. Aksjeselskap. Erstatningsrett. EMK artikkel 6 nr. 1 og nr.
2.

Sammendrag

En mann hadde anlagt søksmål mot staten med påstand om at EMK art 6 ble
krenket ved behandlingen av skatteligningen for et aksjeselskap som han, dels
direkte og dels indirekte, eide alle aksjene i. Kjæremålsutvalget kom til at saksøker
ikke hadde status som «victim» etter EMK art 34. Den manglende tilknytningen til
søksmålsgjenstanden førte til at saken måtte avvises på grunn av manglende
rettslig interesse, jf tvistemålsloven § 54.

Saksgang

Oslo tingrett – Borgarting lagmannsrett LB-2003-20722 – Høyesterett HR-2005656-U, (sak nr. 2005/524), sivil sak, kjæremål.

Parter

A (advokat Marius Reikerås) mot Staten v/Finansdepartementet
(Regjeringsadvokaten v/ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell).

Forfatter

Aasland, Matningsdal og Skoghøy.

(1)

A har anlagt søksmål mot staten v/Finansdepartementet med påstand om at det i 1991 ved
behandlingen av skatteligningen for et aksjeselskap som han – dels direkte og dels indirekte – eide
alle aksjene i, ble foretatt krenkelser av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6
nr. 1 og nr. 2. I tillegg til fastsettelsesdom for konvensjonsbrudd har han fremsatt krav om erstatning
og oppreisning for krenkelsene. Spørsmålet i kjæremålssaken er om han har tilstrekkelig rettslig
interesse i at søksmålet blir fremmet til realitetsbehandling, jf. tvistemålsloven § 53 og § 54.

(2)

Bakgrunnen for saken er i korte trekk følgende:

(3)

A stiftet i 1979 selskapet X Ltd. (heretter X Ltd.) på Kypros. A eide 40% av aksjene i selskapet, og de
resterende 60% av aksjene var eid av et selskap hvor A var eneaksjonær.

(4)

På grunnlag av avholdt bokettersyn og ransaking hos A i Bergen i 1991 gjorde Bergen ligningsnemnd
vedtak om endringssak for X Ltd.. Ligningsmyndighetene la til grunn at selskapet var hjemmehørende
i Norge, og at A hadde bodd i Bergen selv om han hadde meldt utflytting i 1974. Skattekravet,
inkludert tilleggsskatt, ble fastsatt til ca. 36.000.000 kroner.

(5)

Etter at klage over ligningsvedtaket ikke hadde ført frem, tok selskapet i 1992 ut stevning mot Bergen
kommune. Rettssaken ble hevet etter at det ble inngått utenrettslig forlik i 1993. Forliket gikk ut på at
X Ltd. skulle betale 17.000.000 kroner, hvorav 16.000.000 kroner allerede var innbetalt.
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(6)

Den 20. desember 2001 tok X Ltd. og A ut stevning mot staten v/Finansdepartementet for Oslo
tingrett med krav om erstatning på 62.000.000 kroner til X Ltd. og 9.000.000 kroner til A selv. X Ltd's
krav var basert på at overligningsnemndens avgjørelse i 1991 var uriktig, og at det utenrettslige
forliket fra 1992 måtte settes til side på grunnlag av avtaleloven § 33 og § 36. Kravet om erstatning til
A selv var basert på at det ved gjennomføringen av ligningen av selskapet var begått brudd på det
forbud mot plikt til selvinkriminering som følger av EMK artikkel 6 nr. 1, og uskyldspresumsjonen i
artikkel 6 nr. 2.

(7)

Tingretten avviste saken for X Ltd. under henvisning til at søksmålsfristen på 6 måneder i
skattebetalingsloven § 48 var oversittet.

(8)

Selskapet påkjærte avvisningskjennelsen til Borgarting lagmannsrett. I forbindelse med
kjæremålssaken ønsket den kjærende part å trekke inn i saken krav om fastsettelsesdom for at det
forelå krenkelse av EMK artikkel 6.

(9)

I kjennelse 23. april 2004 (LB-2003-20732) stadfestet lagmannsretten tingrettens avvisningskjennelse
og tillot ikke at kravet om at det forelå krenkelse av artikkel 6, ble fremmet for kjæremålsinstansen.

(10)

Lagmannsrettens kjennelse ble påkjært til Høyesteretts kjæremålsutvalg, som ved kjennelse 27. juli
2004 forkastet kjæremålet ved forenklet kjennelse etter tvistemålsloven § 403 a (HR-2004-1296-U).

(11)

Kravet om erstatning til A ble realitetsbehandlet av tingretten. Tingretten fant at A ikke var å anse som
«victim» i forhold til EMK artikkel 34 og avsa 10. oktober 2003 dom med slik domsslutning:
«1. Staten v/Finansdepartementet frifinnes for kravet fra A.
2. A dømmes til innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom, å betale erstatning for
saksomkostninger til staten v/Finansdepartementet med kr 16.320 –
sekstentusetrehundreogtjue-.»

(12)

A anket til Borgarting lagmannsrett. Han gjorde gjeldende at de vedtak som ble truffet overfor X Ltd.,
gav ham status som «victim» etter EMK artikkel 34 og dermed adgang til å få prøvet spørsmålet om
det forelå konvensjonskrenkelse. For lagmannsretten utvidet A saken med krav om fastsettelsesdom
for at det foreligger brudd på EMK artikkel 6 nr. 1 og nr. 2.

(13)

Lagmannsretten kom til at A ikke hadde status som «victim» i forhold til de påståtte brudd på EMK, og at
han derfor ikke hadde en slik tilknytning til søksmålsgjenstanden at han hadde rettslig interesse i å få dom i
saken, jf. tvistemålsloven § 54. På dette grunnlag avsa lagmannsretten 17. februar 2005 kjennelse (LB2003-20722) med slik slutning:
«1. Tingrettens dom oppheves og søksmålet fra A avvises fra domstolen.
2. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler A til staten v/Finansdepartementet 28 719 –
tjueåttetusensjuhundreognitten – kroner.
3. I saksomkostninger for tingretten betaler A til staten 16 320 – sekstentusentrehundreogtjue –
kroner.
4. Oppfyllelsesfristen for punkt 2 og 3 er 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne kjennelse.»

(14)

A har i rett tid påkjært lagmannsrettens kjennelse til Høyesteretts kjæremålsutvalg. Han har i korte
trekk anført at de krenkelser staten har begått overfor selskapet, har medført menneskelige og
økonomiske konsekvenser for ham. Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) har i avgjørelse 27.
juni 2000 i saken Ankarcrona mot Sverige (EMD-1997-35178) lagt til grunn at en eneaksjonær må
identifiseres med selskapet på en slik måte at han har status som «victim» for konvensjonsbrudd som
er begått mot selskapet.

(15)

Han har nedlagt slik påstand:
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«1. Lagmannsrettens avgjørelse oppheves og saken henvises til videre behandling i
lagmannsretten.
2. Spørsmålet om saksomkostninger utsettes i medhold av tvml § 179, 2. pkt.»
(16)

Staten har inngitt tilsvar og har i korte trekk anført at praksis fra EMD åpner for at en aksjonær i
ekstraordinære tilfeller kan anses som «victim» for menneskerettskrenkelser som rammer
aksjeselskapet. Den foreliggende saken er imidlertid ikke noe slikt ekstraordinært tilfelle. Selskapet
var selv fullt ut i stand til å ivareta sine interesser og hadde full anledning til å ta opp spørsmålet om
krenkelse av EMK. A kan derfor ikke anses som «victim» for de påståtte konvensjonsbrudd mot
selskapet.

(17)

Staten har nedlagt slik påstand:
«1 Lagmannsrettens kjennelse stadfestes.
2 Staten v/Finansdepartementet tilkjennes saksomkostninger i kjæremålssaken.»

(18)

Høyesteretts kjæremålsutvalg bemerker:

(19)

Da den angrepne avgjørelse er truffet i en ankesak for lagmannsretten, omfattes kjæremålet ikke av
kompetansebegrensningene for videre kjæremål i tvistemålsloven § 404 første ledd.
Kjæremålsutvalget har derfor full kompetanse ved behandlingen av kjæremålet.

(20)

Utvalget er kommet til at kjæremålet ikke kan føre frem.

(21)

Det er et vilkår for at et søksmål skal kunne fremmes til realitetsbehandling at det gjelder et rettskrav,
og at saksøkeren har en slik tilknytning til dette at han har rettslig interesse i å få dom for kravet, jf.
tvistemålsloven § 53 og § 54. Ved avgjørelsen av om søksmålet skal fremmes, skal imidlertid retten
ikke foreta noen realitetsprøvelse av holdbarheten av det krav som gjøres gjeldende, og om
saksøkeren er innehaver av dette, men legge til grunn det saksøkeren pretenderer. Hvorvidt
saksøkeren virkelig har et slikt krav som han hevder å ha, er et materielt spørsmål som han har krav på
å få realitetsbehandlet, såfremt den interesse han har i utfallet, er beskyttet av de materielle regler som
han påberoper som grunnlag for kravet.

(22)

I det søksmål kjæremålsutvalget har til behandling, står A som saksøker. Både hans påstand om
fastsettelsesdom for at det foreligger krenkelse av EMK artikkel 6 nr. 1 og nr. 2, og hans krav om
erstatning og oppreisning er basert på handlinger som er foretatt under ligningsbehandlingen av X
Ltd., og som er rettet mot selskapet.

(23)

Grunnlaget for påstanden om brudd på EMK artikkel 6 nr. 1 er at vedtaket om å ilegge X Ltd.
tilleggsskatt, hovedsakelig er basert på opplysninger som er fremskaffet ved tvang, og at dette er i
strid med det forbud mot plikt til selvinkriminering som etter EMDs praksis er innebygd i kravet om
rettferdig rettergang.

(24)

Som grunnlag for påstanden om at det foreligger brudd på uskyldspresumsjonen i artikkel 6 nr. 2, har
A anført to forhold. For det første har han anført at uskyldspresumsjonen ble krenket ved at kemneren
i Bergen i 1991 til sikring av skattekravet, herunder kravet på tilleggsskatt, før ligningsvedtaket var
endelig, tok arrest i X Ltd's bankkonto i Luxemburg for et beløp som motsvarte ca. 24.000.000 kroner.
Som følge av at denne bankkontoen ble beslaglagt ved arresten, kunne X Ltd. ikke forhindre at det
danske selskapet Boller Hovedgård AS, som X Ltd. eide, ble slått konkurs. For det andre har A anført
at siden tilleggsskatt må anses som straff i forhold til EMK, må det ved ileggelse av tilleggsskatt
legges til grunn strafferettslige beviskrav. Dette har ligningsmyndighetene ikke gjort, men bygd på
alminnelig sannsynlighetsovervekt.

(25)

Grunnlaget for kravet om erstatning og oppreisning er de nevnte påstandene om brudd på EMK.
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(26)

Utvalget behandler først påstanden om fastsettelsesdom for at det er begått brudd på EMK artikkel 6
nr. 1 og nr. 2.

(27)

Høyesterett har i Rt-2003-301 lagt til grunn at søksmål med påstand om at det foreligger brudd på
EMK, må anses å gjelde en rettighet eller et rettsforhold i forhold til tvistemålsloven § 54.

(28)

For at et individ skal kunne påklage konvensjonsbrudd til EMD, må klageren være offer («victim»)
for det påståtte konvensjonsbruddet, jf. EMK artikkel 34. Etter EMDs praksis ligger det i dette at
klageren må være «directly affected» av konvensjonskrenkelsen, jf. bl.a. Emberland: Companies
before the European Court of Human Rights (2004), side 59 med nærmere henvisninger. Etter
kjæremålsutvalgets oppfatning må det stilles tilsvarende krav for at en sak med påstand om
konvensjonsbrudd skal kunne fremmes for norske domstoler, jf. EMK artikkel 13 og tvistemålsloven
§ 54.

(29)

Et aksjeselskap er organisert som et eget rettssubjekt, og det må derfor skilles mellom krenkelser av
selskapet og krenkelser av aksjonærene, jf. Emberland, op.cit. side 57 ff. Dersom krenkelsen rammer
selskapet, må klage etter EMDs praksis som den store hovedregel fremsettes av selskapet selv. I den
grunnleggende dom av 24. november 1995 i saken Agrotexim m.fl. mot Hellas (EMD-1989-14807)
har domstolen uttalt at det fra denne hovedregel bare kan gjøres unntak i ekstraordinære tilfeller («in
exceptional circumstances»), for eksempel hvis det er umulig for selskapet selv å håndheve
konvensjonsbruddet gjennom sine organer, eller det foreligger en avviklingssituasjon (avsnitt 66).

(30)

Den kjærende part har til støtte for sitt syn først og fremst vist til EMDs avvisningsavgjørelse av 27.
juni 2000 i saken Ankarcrona mot Sverige (EMD-1997-35178). Det er riktig at denne avgjørelsen
synes å gå langt i å identifisere en eneaksjonær med selskapet. Når eneaksjonæren ble ansett
klageberettiget i denne saken, ble imidlertid dette ikke bare begrunnet med eierposisjonen, men også
med «the circumstances of the case as a whole». Hvor langt denne avgjørelsen rekker, er noe usikkert.
Det er i alle fall på det rene at det syn som Agrotexim-dommen bygger på, er fulgt opp i senere
praksis. Det kan her bl.a. vises til EMDs avvisningsavgjørelse av 1. april 2004 i saken Camberrow
mot Bulgaria (EMD-1999-50357). I denne avgjørelsen gjengir domstolen den regel som er formulert i
Agrotexim-dommen og legger denne til grunn. Når domstolen i denne saken likevel kom til at
klageren, som eide 98% av aksjene i det krenkede selskap, måtte anses som «victim», ble det
begrunnet med at selskapet var slått konkurs og derfor ikke selv kunne forfølge konvensjonsbruddet.
På denne bakgrunn mener utvalget at Ankarcrona-avgjørelsen må ha begrenset rekkevidde, og at det
er den regel som er formulert i Agrotexim-dommen, som fortsatt må legges til grunn.

(31)

I det foreliggende tilfellet kan utvalget ikke se at det er grunnlag for å gjøre unntak fra hovedregelen
om at påståtte konvensjonsbrudd overfor aksjeselskap må forfølges av selskapet selv. X Ltd. hadde
full anledning til selv å forfølge de påståtte konvensjonsbruddene, og det kan ikke ses å foreligge noen
annen grunn til å gjøre unntak fra hovedregelen. På dette grunnlag er utvalget kommet til at påstanden
om fastsettelsesdom for at det ved ligningsbehandlingen av X Ltd. i 1991 ble begått krenkelser av
EMK artikkel 6 nr. 1 og nr. 2, må avvises.

(32)

Utvalget trenger etter dette ikke gå inn på i hvilken utstrekning det kan fremmes fastsettelsessøksmål
med påstand om konvensjonskrenkelser som ligger så lang tid tilbake.

(33)

Utvalget går så over til å behandle kravet om erstatning og oppreisning for de påståtte
konvensjonskrenkelsene.

(34)

På samme måte som for kravet om fastsettelsesdom for brudd på EMK artikkel 6 nr. 1 og nr. 2 gjør A
for kravet om erstatning og oppreisning gjeldende at han som eneaksjonær i X Ltd. selv ble krenket av
konvensjonsbruddene overfor selskapet, og at han derfor har krav på erstatning og oppreisning for
disse krenkelsene.
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(35)

Utvalget er kommet til at også denne del av saken må avvises, men medlemmene har noe forskjellig
begrunnelse for dette.

(36)

Flertallet – dommerne Matningsdal og Skoghøy – mener at selv om retten ved avgjørelsen av om
søksmålet skal fremmes, ikke skal ta realitetsstilling til det krav som er fremsatt, må den ved
avgjørelsen av om saksøkeren har tilstrekkelig tilknytning til kravet, ta stilling til om den interesse
som saksøkeren søker håndhevd gjennom søksmålet, er beskyttet av de regler som kravet er basert på,
jf. Skoghøy: Tvistemål, 2. utgave (2001), side 330. Det foreliggende krav om erstatning og
oppreisning er basert på at det ved ligningsbehandlingen av X Ltd. i 1991 ble begått brudd på EMK
overfor selskapet. Hvorvidt en aksjonær kan kreve erstatning for konvensjonsbrudd overfor selskapet,
beror på om konvensjonen beskytter hans interesse. Dette er noe retten må ta realitetsstilling til ved
avgjørelsen av om saken skal fremmes.

(37)

Som det fremgår av det utvalget har uttalt om adgangen til å gå til fastsettelsesdom for at det
foreligger brudd på EMK artikkel 6 nr. 1 og nr. 2, beskytter EMK bare den som er offer for
konvensjonsbruddet. Så lenge det – ut fra en riktig forståelse av EMK – er X Ltd. som må anses som
offer for de konvensjonsbrudd som er påstått å foreligge, kan A ikke gå til søksmål med krav om
erstatning for disse ved å fremsette en – rettslig uholdbar – pretensjon om at også han er offer. Den
interesse han måtte ha i saken, er ikke beskyttet av EMK.

(38)

Mindretallet – dommer Aasland – er enig i at saken må avvises også for erstatningskravets
vedkommende, men har en noe annen begrunnelse. Etter mindretallets oppfatning vil den som
pretenderer å ha et krav på erstatning til seg selv, ordinært ha rettslig interesse i søksmålet. Om den
interesse han søker håndhevd gjennom søksmålet, er beskyttet av de regler som kravet er basert på,
hører etter mindretallets oppfatning ordinært under realiteten. I den foreliggende sak er det imidlertid
krevd fastsettelsesdom for at det foreligger brudd på EMK artikkel 6 nr. 1 og 2, og dette kravet blir
avvist fordi A ikke kan anses som offer («victim»). Når det på denne måten er fastslått at det ikke
overfor ham er skjedd noen krenkelse av EMK, ville det være meningsløst med en ytterligere prøving
av erstatningskravet. I denne spesielle situasjon må det derfor være grunnlag for avvisning.

(39)

Lagmannsrettens kjennelse om å oppheve tingrettens dom og å avvise søksmålet fra domstolene må
således stadfestes.

(40)

Kjæremålet har vært forgjeves. Ved lagmannsrettens kjennelse ble A pålagt å betale saksomkostninger til
staten for tingretten og lagmannsretten. Denne omkostningsavgjørelse er kjæremålsutvalget enig i. I
samsvar med hovedregelen i tvistemålsloven § 180 første ledd finner utvalget at staten også må tilkjennes
saksomkostninger for Høyesteretts kjæremålsutvalg. I henhold til oppgave fra regjeringsadvokaten
fastsettes disse til 8.000 kroner.
Slutning:
1. Lagmannsrettens kjennelse stadfestes.
2. I saksomkostninger for Høyesteretts kjæremålsutvalg betaler A til staten v/Finansdepartementet
8.000 – åttetusen – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne kjennelse.
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Instans

Norges Høyesterett – Kjennelse.

Dato

2006-04-24

Publisert

HR-2006-682-A – Rt-2006-460

Stikkord

Sivilprosess. Kjæremål. Rettslig interesse.

Sammendrag

Saken gjaldt spørsmål om NRK hadde rettslig interesse i å fremme kjæremål over
et forbud mot å sende et TV-program fastsatt ved midlertidig forføyning, når
programmet var sendt til tross for forbudet. Høyesterett fant at kravet som skulle
sikres ved den midlertidige forføyning måtte anses bortfalt som følge av at
programmet var blitt vist, jf tvangsloven § 15-12 første ledd bokstav d. Imidlertid
måtte NRK blant annet sies å ha en uttalt prejudikatsinteresse i å få prøvet
forbudets forhold til ytringsfriheten. Spørsmålet om rettslig interesse etter
tvistemålsloven § 54 måtte vurderes i lys av EMK art 13, jf art 1 og art 35 nr 1.
Hensynet til å legge til rette for en effektiv nasjonal prøving av konvensjonsvernet
tilsa at NRK hadde et rimelig krav på å få overprøvd forbudets rettmessighet.

Saksgang

Oslo byfogdembete TOBYF-2005-138068 – Borgarting lagmannsrett LB-2005154161 – Høyesterett HR-2006-682-A, (sak nr. 2005/1620), sivil sak, kjæremål.

Parter

Norsk rikskringkasting AS (advokat Jon Wessel-Aas – til prøve),
Hjelpeintervenient: Norsk Redaktørforening (advokat Vidar Strømme) mot A
(advokat Nicolai V. Skjerdal – til prøve).

Forfatter

Støle, Bruzelius, Lund, Stang Lund, Justitiarius Schei.

(1)

Dommer Støle: Saken gjelder om et forbud mot å sende et TV-program, fastsatt ved midlertidig
forføyning, kan påkjæres i en situasjon der programmet ble vist til tross for forbudet. Spørsmålet er
om Norsk rikskringkasting AS har rettslig interesse i å få fremmet kjæremålet til realitetsbehandling,
og slik få prøvd rettmessigheten av inngrepet i ytrings- og informasjonsfriheten.

(2)

A fremmet 29. september 2005 begjæring om midlertidig forføyning for å få stanset NRKs sending av
TV-programmet Brennpunkt, som var planlagt sendt 4. oktober 2005. Som begrunnelse for kravet ble
angitt at det ville medføre en stor fare for As liv dersom programmet ble vist. Bakgrunnen var at han i
lengre tid hadde samarbeidet med politiet med sikte på å få oppsporet store pengesummer som
stammet fra alvorlige ranshandlinger, angivelig fra NOKAS-ranet i Stavanger i april 2004. A hadde
kontaktet politiet nokså umiddelbart etter at han i sin tid ble oppsøkt av en person i det kriminelle
miljøet, en person som skulle ha fått i oppdrag fra ranerne å søke å få det betydelige ransutbyttet ut av
landet. Han hadde deretter over et betydelig tidsrom opprettholdt kontakt både med det kriminelle
miljøet og med politiet. Opplysninger om disse forhold ville bli avdekket i programmet.

(3)

Oslo byfogdembete avsa kjennelse 4. oktober 2005 med slik slutning:
«1. Norsk Rikskringkasting AS forbys å sende TV-programmet «Brennpunkt»: Om politiets
etterforskningsmetoder.
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2. Saksomkostninger tilkjennes ikke.»
(4)

NRK påkjærte kjennelsen, men valgte likevel samme dag – 5. oktober 2005 – å sende programmet. I
kjæremålet ble det i tillegg til påstand om at kjennelsen måtte oppheves, også lagt ned påstand om at
kjennelsen innebar en krenkelse av EMK artikkel 10. NRK er for øvrig senere av A anmeldt til politiet
for å ha brutt det forbud som byfogden hadde nedlagt, jf. straffeloven § 343. Påtalemyndigheten har
utstedt et forelegg mot NRK v/kringkastingssjef John G. Bernander. Forelegget er ikke vedtatt, og
straffesaken er berammet til 3. mai 2006 i Oslo tingrett.

(5)

Den påstand NRK nedla for lagmannsretten lød slik:
«1. Oslo byfogdembetes kjennelse av 04.10.05, slutningens pkt 1, oppheves.
2. Oslo byfogdembetes kjennelse av 04.10.05, slutningens pkt 1, har krenket Norsk
rikskringkasting AS' rettigheter etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel
10.»

(6)

A påsto kjæremålet avvist.

(7)

Borgarting lagmannsrett avsa 14. november 2005 (LB-2005-154161) kjennelse med slik slutning:
«1. Kjæremålet avvises.
2. Norsk Rikskringkasting AS betaler innen 2 – to – uker fra kjennelsens forkynnelse 6.250 –
sekstusentohundreogfemti – kroner til A i saksomkostninger for lagmannsretten.»

(8)

Lagmannsretten la til grunn at den rettslige interessen i saken om midlertidig forføyning var falt bort
etter at programmet var blitt sendt. Forholdet til EMK artikkel 10 og 13 kunne ikke føre til noen annen
konklusjon.

(9)

NRK har påkjært kjennelsen. Høyesteretts kjæremålsutvalg har besluttet at kjæremålssaken i sin
helhet skal avgjøres av Høyesterett etter reglene i lov 25. juni 1926 nr. 2 § 6 andre ledd, og justitiarius
har bestemt at ankeforhandling skal skje etter reglene for ankesaker. Kjæremålsutvalget har avsagt
kjennelse for at Norsk Redaktørforening gis tillatelse til å opptre som hjelpeintervenient til støtte for
NRK.

(10)

Kjæremålet gjelder lagmannsrettens avvisning av et kjæremål begrunnet i manglende rettslig
interesse, og utvalget – nå Høyesterett – har full kompetanse ved prøvingen av kjæremålet, jf.
tvistemålsloven § 404 første ledd nr. 1. Saken står for Høyesterett i samme stilling som for
lagmannsretten.

(11)

Den kjærende part – Norsk rikskringkasting AS – har i korte trekk anført:

(12)

Spørsmålet i saken er om NRK skal få realitetsprøvd byfogdens avgjørelse – en avgjørelse som
representerer et vidtgående inngrep i ytrings- og informasjonsfriheten. Kjennelsen er konsekvensfylt,
særlig fordi den er et sjeldent eksempel på utøvelse av forhåndssensur fra en domstol overfor et
upublisert materiale som bygget på undersøkende og kritisk journalistikk. Blant de forhold som ble
avdekket, var uheldige og til dels ulovlige etterforskningsmetoder fra politiets side. I ettertid kan det
for øvrig konstateres at de opplysninger som NRK brakte i programmet, var sanne. Derved
aksentueres ytterligere at inngrepet ikke bare var unødvendig, men også samfunnsmessig meget
uheldig.

(13)

Det foreligger fortsatt et reelt behov for avklaring av både de prosessuelle og de materielle spørsmål
som saken reiser. Rettslig avklaring er viktig ikke bare for NRK, men for nyhetsmedier generelt, og
dessuten av hensyn til publikums informasjonskrav.

(14)

Selv om lagmannsretten avviste saken under ett, reiser den for Høyesterett to spørsmål. Det er for det
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første spørsmål om NRK har rettslig interesse i å få opphevet den midlertidige forføyningen. Og det er
dernest spørsmål om NRK – uavhengig av svaret på dette – har rettslig interesse i å få konstatert
konvensjonskrenkelse.
(15)

Lagmannsretten har anvendt tvangsfullbyrdelsesloven § 15-12 feil når det er lagt til grunn at
forføyningen var bortfalt. Kravet som skulle sikres, var ikke stansning av et program, men gjaldt As
rett til liv og helbred. At dette kravet fortsatt er aktuelt, og ikke er bortfalt, sier seg selv. Avvisning av
kravet er uansett ikke riktig; forføyningen måtte eventuelt oppheves på grunn av etterfølgende
omstendigheter.

(16)

Dersom det skulle bli lagt til grunn at forføyningen var bortfalt i den forstand at saken ikke lenger har
betydning for A, blir spørsmålet om kravet likevel har aktuell rettslig interesse for NRK. Selv om
dette vurderes etter tradisjonell norsk prosessrett, er svaret bekreftende. Rettspraksis viser at det ved
vurderingen av rettslig interesse etter tvistemålsloven § 54 legges vekt på betydningen også for andre
enn den part som har reist søksmålet, jf. blant annet Fusa-dommen, Rt-1990-874. Det kan heller ikke
utelukkes at A på ny vil forsøke å stanse publisering av ytterligere informasjon om hans samarbeid
med politiet. Etter rettspraksis kan en slik mulig fremtidig interessekonflikt mellom partene begrunne
rettslig interesse, selv om den aktuelle interessen er bortfalt. Uansett har NRK et berettiget behov i å
få fastslått overfor A at man ikke har opptrådt rettsstridig ved å sende Brennpunkt-dokumentaren. Han
har initiert straffeforfølgning overfor NRK v/kringkastingssjefen, og har uttalt seg offentlig om mulig
erstatningssøksmål. NRK har også et omdømme å ivareta overfor publikum.

(17)

Om spørsmålet om tilstrekkelig interesse for NRK skulle bedømmes som usikkert etter ordinær norsk
prosessrett, må løsningen være klar om det også ses hen til vernet etter EMK, jf. menneskerettsloven §
2 og § 3. Det følger av rettspraksis at spørsmålet om rettslig interesse må tolkes i lys av
konvensjonsvernet, her artikkel 13 jf. artikkel 10.

(18)

Hvis Høyesterett skulle være enig med lagmannsretten i at NRK ikke har rettslig interesse i å få
opphevet forføyningen, må kravet om konstatering av konvensjonskrenkelse i alle fall fremmes.
Krenkelsen ligger i byfogdens nedleggelse av publiseringsforbud. Dette er et nytt krav som oppsto 4.
oktober 2005, og som ikke repareres alene ved en opphevelse av forføyningen. Kravet om effektivt
rettsmiddel etter EMK artikkel 13 utgjør et selvstendig grunnlag for realitetsbehandling av denne del
av kjæremålet. Etter hjemvisning vil NRK for lagmannsretten kreve at konvensjonsstrid blir
konstatert. For øvrig tilsier subsidiaritetsprinsippet at konvensjonsvernet primært håndheves av statene
selv.

(19)

NRK har nedlagt slik påstand:
«Borgarting lagmannsretts kjennelse av 14.11.05 oppheves, og saken hjemvises til
behandling i Borgarting lagmannsrett.»

(20)

Hjelpeintervenienten – Norsk Redaktørforening – har sluttet seg til den kjærende parts anførsler, og
har særlig fremhevet at saken reiser viktige materielle spørsmål som det er et reelt behov for å få
realitetsprøvd.

(21)

Kjæremålsmotparten – A – har i korte trekk anført:

(22)

Ved vurderingen av spørsmålet om NRK har tapt sin rettslige interesse i å få prøvd byfogdens
publiseringsforbud, må det tas utgangspunkt i at programmet ble sendt. Det er ikke tilstrekkelig at
NRK har interesse i avklaring av de materielle spørsmål vedrørende grunnlovsvern og
konvensjonsvern som saken reiser. Avgjørende er om NRK har krav på rettsavklaring i denne saken.

(23)

Utgangspunktet er at det er et vilkår for fastsettelsessøksmål at det foreligger en aktuell rettslig
interesse, og at dette normalt ikke foreligger når det forhold som danner grunnlag for kravet, er
opphørt. Det må videre være slik at hvis det underliggende kravet faller bort, så bortfaller også
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forføyningen. Kravet som skulle sikres, var ikke As liv og helse generelt, men at han skulle beskyttes
mot at det aktuelle programmet ble kringkastet, med den fare dette ble ansett å innebære.
(24)

NRKs beslutning om å sende programmet til tross for det nedlagte forbud er en etterfølgende
omstendighet som gjør at dette kravet åpenbart er bortfalt. Reelt sett stanset NRK derved den
rettsprosessen som var innledet ved As begjæring om midlertidig forføyning. Det ville ikke være
mulig for ham å få opprettholdt sendeforbudet. Hadde NRK fremmet krav om oppheving med
hjemmel i tvangsfullbyrdelsesloven § 15-11, ville dette blitt klargjort. Forholdet er at programmet ble
sendt 5. oktober 2005, på nytt i reprise 6. oktober 2005, og at det av NRK er gjort tilgjengelig på
Internett. Forføyningen må anses bortfalt.

(25)

At NRK har interesse i å få avklart de underliggende materielle spørsmål, er ikke tilstrekkelig til å
bære en rettslig interesse i en sak med A som motpart. Rettspraksis viser at en avklaring må ha
betydning for forholdet mellom partene. Den prinsippavklaring som NRK ønsker, er uten betydning
for A. Den abstrakte og hypotetiske interesse begrunnet i mulige fremtidige konflikter mellom ham og
NRK, er for avledet til å kunne bære en rettslig interesse. Det er NRKs veloverveide beslutning om å
ignorere et rettslig forbud, og samtidig påkjære kjennelsen, som har skapt den situasjonen som har
aktualisert spørsmålet om rettslig interesse, først for lagmannsretten og nå for Høyesterett. Det vil
være klart urimelig om A skal måtte bruke tid og ressurser på å forsvare seg mot NRKs fortsatte
bestrebelser på prinsipiell avklaring.

(26)

Prøvelsesspørsmålet stiller seg ikke annerledes på grunn av pretensjonen om konvensjonskrenkelse. I
utgangspunktet har man etter EMK ikke krav på prøving i mer enn en instans. Byfogdens behandling
av kravet om midlertidig forføyning utgjør en effektiv prøvelse, og dette er tilstrekkelig. Partenes
behov for rettsavklaring står for øvrig sentralt også etter EMDs praksis.

(27)

NRKs påstandspunkt 2 for lagmannsretten er et forsøk på å blande inn i en behandling av en sak om
midlertidig forføyning et krav om fastsettelsesdom – et krav som reelt sett retter seg mot staten. Det
kan ikke være As oppgave å forsvare byfogdens avgjørelse i en situasjon hvor en fortsettelse er helt
uten interesse for ham.

(28)

A har nedlagt slik påstand:
«1. Kjæremålet forkastes.
2. Norsk Rikskringkasting AS og Norsk Redaktørforening tilpliktes å betale statens
omkostninger for Høyesterett, med tillegg av rente etter forsinkelsesrenteloven 17. desember
1976 nr. 100 § 2, jf. § 3 fra forfall til betaling finner sted.»

(29)

Jeg er kommet til at kjæremålet må tas til følge, og at lagmannsrettens kjennelse må oppheves og
saken hjemvises til ny behandling.

(30)

Ved vurderingen av om NRK har rettslig interesse i å få fremmet kjæremålet over byfogdens
avgjørelse, ser jeg først på spørsmålet om kravet som skulle sikres ved den midlertidige forføyning,
må anses bortfalt som følge av at NRK valgte å sende programmet. As krav var at NRK ikke hadde
rett til å publisere materialet. Sikringsgrunnen var dels krenkelse av denne rett, dels at det ville utsette
ham for fare om programmet ble sendt.

(31)

Jeg finner det klart at As krav på at NRK ikke skulle sende programmet, for alle praktiske formål er
falt bort. Tilsvarende gjelder sikringsgrunnen: etter at hans rolle som politiinformant var blitt avdekket
og gjort allment kjent – herunder i det kriminelle miljøet som både han selv og politiet mente
representerte en fare for ham – er det vanskelig å se at det var nevneverdig tilbake å sikre. Det hører
med i bildet at programmet ble sendt i reprise dagen etter, og at NRK har gjort det tilgjengelig på
Internett. As interesse var vernet ved det rettslige påbudet, men gikk tapt ved publiseringen. Jeg viser
til tvangsfullbyrdelsesloven § 15-12 første ledd bokstav d, hvoretter en midlertidig forføyning faller
bort uten opphevelse når kravet faller bort «på annen måte».
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(32)

Spørsmålet er så om NRK på tross av dette har rettslig interesse i at kjæremålet fremmes til
realitetsbehandling, jf. tvistemålsloven § 54. A, som var den som fremmet kravet om sendeforbud, har
klart nok ikke lenger interesse i en fortsatt rettslig behandling. I en situasjon der det konkrete
tvistepunktet som foranlediget saken, er bortfalt, må det normalt påvises en fortsatt aktuell interesse i
sakens utfall i forhold til motparten. Det forhold at forbudet rent formelt fortsatt står ved makt, og ikke
er opphevet, kan etter mitt syn ikke bære en interesse for NRK.

(33)

Rettspraksis gir imidlertid eksempler på at rettslig interesse har vært akseptert i tilfeller der det er en
nærliggende mulighet for at behovet for rettsavklaring mellom partene vil aktualisere seg på nytt, jf.
Rt-1958-1290 og Rt-2001-1413. Men de faktiske forhold i disse sakene lå annerledes an enn i vår sak.

(34)

Avgjørende må etter dette bli om det kan påvises andre tungtveiende grunner som tilsier at NRK har
et rimelig krav på å få fremmet kjæremålet til prøving av byfogdens avgjørelse. Og det som da
umiddelbart trer i forgrunnen er at et nyhetsmedium som NRK må sies å ha en uttalt
prejudikatsinteresse i å få prøvd rettmessigheten av et forbud mot upubliserte ytringer. Spørsmålet om
berettigelsen av forbudet er ikke et spørsmål for Høyesterett slik saken nå står. Men det er uten videre
klart at man står overfor et inngrep i ytringsfriheten som går rett til kjernen i vernet etter Grunnloven §
100 og EMK artikkel 10. Forhåndssensur i form av forbud mot kringkasting reiser helt sentrale
spørsmål i et demokratisk samfunn.

(35)

At det ved vurderingen av spørsmålet om rettslig interesse legges vekt på en parts
prejudikatsinteresse, er ikke tvilsomt. I Rt-1997-1983 ble den interesse Kristelig Gymnasium hadde i å
få avklart i hvilken utstrekning en ansatts privatliv kan danne grunnlag for oppsigelse fra en
privatskole, ikke ansett tilstrekkelig til å bære en fortsettelse av en arbeidsrettssak for ankedomstolen,
i en situasjon der vedkommende arbeidstaker hadde avsluttet arbeidsforholdet frivillig. Selv om
prejudikatsinteressen her var uttalt, ble det lagt avgjørende vekt på at arbeidsmiljølovens karakter av
vernelov tilsa at arbeidstakeren hadde et rimelig krav på å bli spart for fortsatt prosess om
oppsigelsens gyldighet.

(36)

I Rt-2005-987 ble en næringsdrivende ansett å ha rettslig interesse i å få overprøvd en midlertidig
forføyning etter at tiden for denne var utløpt. Avgjørelsen var primært forankret i andre forhold, men
som et tilleggshensyn ble vist til at det ville kunne være skadelig for vedkommendes yrkesutøvelse og
omdømme om hun ikke fikk anledning til å prøve om det var grunnlag for den midlertidige
forføyningen. Dette omdømmehensynet gjør seg gjeldende også i vår sak. Riktignok kan det sies at
NRK, ved å ha satt seg ut over et rettslig påbud, har satt seg selv i denne situasjonen. Men skulle
selskapet ha rett i at kringkastingsforbudet ikke står seg, ville dets opptreden komme i et annet lys.

(37)

For øvrig er det ikke slik at NRKs interesse i å få overprøvd byfogdens avgjørelse er begrenset til
prejudikatsinteressen. A har i uttalelser til media gitt uttrykk for at det vil kunne bli aktuelt å reise
erstatningssøksmål mot NRK. Videre er den nevnte straffesaken mot kringkastingssjefen nær
forestående. Selv om det klare utgangspunktet er at overtredelse av et rettslig forbud er straffbar etter
bestemmelsen, uavhengig av om det er forankret i en materielt holdbar avgjørelse, ville det iallfall
kunne reises spørsmål om dette kan gjelde dersom det skulle vise seg at avgjørelsen ikke kan
opprettholdes som følge av eventuell konvensjonsstrid. Og for straffutmålingen er det åpenbart at en
slik eventuell konstatering ville måtte få betydning.

(38)

Etter min mening viser allerede den gjennomgang jeg så langt har foretatt, at gode grunner taler for at
NRK må sies å ha rettslig interesse i få fremmet kjæremålssaken. Men det er ikke nødvendig å ta et
bestemt standpunkt til om en slik konklusjon kan trekkes alene på grunnlag av tradisjonell norsk
prosessrett. Etter rettspraksis er det på det rene at spørsmålet om rettslig interesse etter tvistemålsloven
§ 54 må vurderes i lys av EMK artikkel 13 om effektivt rettsmiddel («effective remedy»). Dette har
ført til at adgangen til saksanlegg er blitt utvidet som følge av inkorporeringen av EMK, jf. Rt-2003301.
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(39)

A har vist til at den prøving som fant sted ved byfogdens behandling av kravet om midlertidig
forføyning, er tilstrekkelig i forhold til artikkel 13: Det forhold at drøftelsen av hensynet til
ytringsfriheten er foretatt i tilknytning til Grunnloven § 100, og at EMK artikkel 10 ikke er drøftet
eksplisitt, rokker ikke ved at de sentrale hensyn som bærer begge bestemmelser reelt sett er vurdert.

(40)

Jeg er enig i at mye kan tale for at artikkel 13 i henhold til praksis fra Den europeiske
menneskerettsdomstolen (EMD) er tilstrekkelig ivaretatt ved behandlingen av den midlertidige
forføyningen, selv om det er uheldig at artikkel 10 ikke er eksplisitt drøftet. Poenget i vår
sammenheng er imidlertid at artikkel 13 – sett i sammenheng med artikkel 1 og artikkel 35 nr. 1 –
uttrykker et subsidiaritetsprinsipp: det allmenne prinsipp at det primært tilligger statene å håndheve
borgernes vern etter konvensjonen, og at den håndhevelse som skjer ved at en stats borgere bringer
klager inn for EMD, er av subsidiær karakter.

(41)

Jeg kan vanskelig se det annerledes enn at det må være et tungtveiende hensyn ved praktiseringen av
den rettslige standard som ligger i begrepet rettslig interesse etter tvistemålsloven § 54, at det legges
til rette for en effektiv nasjonal rettslig prøving av spørsmål om konvensjonsbrudd: i vår sak forholdet
til EMK artikkel 10. Og jeg ser det slik at NRK har et rimelig krav på å få overprøvd byfogdens
avgjørelse.

(42)

Etter reglene om midlertidig forføyning vil en midlertidig avgjørelse normalt kunne følges opp av et
søksmål om det krav som er grunnlaget for den midlertidige forføyningen. I dette tilfellet er det ikke
reist eget søksmål, og det er heller ikke i den midlertidige avgjørelsen satt frist for å reise søksmål. Av
hensyn til en rask og effektiv prøving av spørsmålet om konvensjonsbrudd bør NRK her kunne
påkjære byfogdens avgjørelse. Jeg peker også på at spørsmålet om forbudet innebærer
konvensjonsstrid i forhold til EMK artikkel 10, vil reise rettsspørsmål som nettopp er knyttet til
forhåndssensuren og midlertidigheten. Det i seg selv taler for at kjæremålet bør fremmes.

(43)

Jeg er etter dette kommet til at lagmannsrettens avvisningskjennelse må oppheves, og kjæremålssaken
hjemvises til fortsatt behandling. Lagmannsretten vil da måtte ta standpunkt til NRKs anførsler om
forholdet til Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10 så langt slike anførsler fremmes som et ledd i
angrepet på rettmessigheten av krinkastingsforbudet. Skulle lagmannsretten komme til at
konvensjonen er krenket, vil en konstatering av dette i tilfelle naturlig inngå som et ledd i
begrunnelsen for å oppheve forbudet.

(44)

Saksomkostninger er ikke påstått.

(45)

Jeg stemmer for denne kjennelse:
Lagmannsrettens kjennelse oppheves, og saken hjemvises til fortsatt behandling i
lagmannsretten.

(46)

Dommer Bruzelius: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende.

(47)

Dommer Lund: Likeså.

(48)

Dommer Stang Lund: Likeså.

(49)

Justitiarius Schei: Likeså.

(50)

Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne
kjennelse:
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Lagmannsrettens kjennelse oppheves, og saken hjemvises til fortsatt behandling i
lagmannsretten.
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Instans

Norges Høyesterett – Dom.

Dato

2011-03-04

Publisert

HR-2011-476-A – Rt-2011-304

Stikkord

Odelsrett. Boplikt. EMK.

Sammendrag

Saken gjaldt gyldigheten av et vedtak om å avslå konsesjon til erverv av en
landbrukseiendom fordi erververen ikke vil bosette seg på eiendommen.
Høyesterett kom enstemmig til at eiendommen kunne nyttes til landbruksdrift, jf.
odelsloven § 1 slik den lød før endringer i 2009, og at vedtaket om boplikt ikke
innebar et inngrep i menneskerettighetene. Flertallet kom imidlertid til at vedtaket
om boplikt var ugyldig fordi det ikke var utøvd på grunnlag av det skjønnstema
som var angitt i odelsloven § 27a andre ledd tidligere, men etter de alminnelige
kriteriene i konsesjonsloven § 9 første ledd. Dissens 3-2.

Saksgang

Fjordane tingrett – Gulating lagmannsrett LG-2009-200923 – Høyesterett HR2011-476-A, (sak nr. 2010/1716), sivil sak, anke over dom.

Parter

Roger Frøholm (advokat Anders Ryssdal) mot Staten v/Landbruks- og
matdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud – til prøve).

Forfatter

Skoghøy, Øie, Gjølstad. Dissens: Webster, Noer.

(1)

Dommer Skoghøy: Saken gjelder gyldigheten av et vedtak av Sogn og Fjordane fylkeslandbruksstyre
om å avslå søknad om konsesjon til erverv av en landbrukseiendom i et tilfelle hvor konsesjonsplikt er
blitt pålagt på grunn av mislighold av lovbestemt boplikt. Den bærende begrunnelse for avslaget er at
erververen ikke vil bosette seg på eiendommen.

(2)

Roger Frøholm, som er født i 1965, overtok i 2004 gnr. 91 bnr. 1 i Stryn kommune i Sogn og Fjordane
fra sin far. Eiendommen ligger i Olden og har i lang tid tilhørt Frøholms slekt. Frøholm har selv ikke
bodd på eiendommen, men har vært mye der i ferier – både som barn og i senere år.

(3)

Eiendommen har et totalareal på 159 dekar. Av dette utgjør 33 dekar jordbruksareal og 113 dekar
produktiv skog. Hvor stor andel av jordbruksarealet som er fulldyrket, og hvor stor andel som er
innmarksbeite, har det vært noen uenighet om. På eiendommen er det våningshus og driftsbygning
som er oppført på 1950-tallet. Det dyrkede areal har siden 2003 vært bortleid på en 10-års kontrakt til
en nabo.

(4)

Frøholm er gift, har to barn – ett på 16 og ett på 10 år – og bor i Stryn sentrum. Avstanden fra
eiendommen i Olden til Stryn sentrum er ca. 20 km. Tidligere har Frøholm vært bilmekaniker, men
han har av helsemessige årsaker måttet slutte i dette yrket. Han driver nå en bokhandel som eies av
ektefellen. Hun er for tiden arbeidsufør. Frøholm ønsker ikke å flytte til eiendommen i Olden, men vil
benytte den som fritidseiendom.
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Eiendomservervet i 2004 var konsesjonsfritt, men under forutsetning av at eiendommen tilfredsstilte
kravene til odlingsjord, var konsesjonsfriheten betinget av boplikt, se odelsloven § 1 og § 2, jf. § 27
andre ledd og konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 1 og 2, jf. § 5 andre ledd, slik disse bestemmelsene
lød før lovendring i 2009. Fristen for å bosette seg på eiendommen var ett år fra eiendomservervet, og
da denne fristen løp ut, søkte Frøholm om fem års utsettelse med å oppfylle boplikten, jf. odelsloven §
27a første ledd, slik bestemmelsen lød før den nevnte lovendring. Ved vedtak av Stryn formannskap
23. februar 2005 ble søknaden avslått. Samtidig ble fristen for å bosette seg på eiendommen utsatt til
1. januar 2006.

(6)

Frøholm påklaget avslaget til Sogn og Fjordane fylkeslandbruksstyre. Under behandlingen i
fylkeslandbruksstyret trakk han imidlertid klagen, da han mente at eiendommen ikke hadde slike
landbruksressurser at han kunne pålegges boplikt.

(7)

Da Frøholm ikke tilflyttet eiendommen innen 1. januar 2006, tok kommunen opp til behandling
spørsmålet om Frøholm hadde boplikt. Stryn formannskap traff 31. januar 2007 vedtak om at
eiendommen hadde slike ressurser at den var omfattet av odelslovens dagjeldende regler om bo- og
driveplikt, og at boplikten var vesentlig misligholdt. Frøholm ble på dette grunnlag pålagt å søke
konsesjon. Frøholm påklaget vedtaket til fylkeslandbruksstyret. Ved fylkeslandbruksstyrets vedtak 16.
august 2007 ble klagen ikke tatt til følge.

(8)

Den 20. september 2007 søkte Frøholm konsesjon med fritak fra boplikt. Stryn formannskap traff 5.
mars 2008 med fem mot to stemmer vedtak om å avslå konsesjonssøknaden. Ved vedtaket ble
Frøholm gitt frist til 1. juni 2008 til å overdra eiendommen til noen som kunne få eller ikke trengte
konsesjon. Frøholm påklaget vedtaket til fylkeslandbruksstyret, men ved fylkeslandbruksstyrets
vedtak 25. august 2008 ble klagen med fem mot to stemmer ikke tatt til følge. Samtidig fikk Frøholm
frist til 1. mars 2009 til å avhende eiendommen til noen som kunne få eller ikke trengte konsesjon.

(9)

Ved stevning 27. februar 2009 til Fjordane tingrett reiste Frøholm søksmål mot staten v/Landbruksog matdepartementet med påstand om at fylkeslandbruksstyrets vedtak 25. august 2008 var ugyldig.
Frøholm gjorde prinsipalt gjeldende at eiendommen ikke tilfredsstilte kravene til odlingsjord etter
odelsloven § 1 og § 2, og at han derfor ikke kunne pålegges boplikt. Subsidiært hevdet han at vedtaket
var ugyldig fordi ikke alle relevante hensyn var vurdert og avveid på en skikkelig måte. Han hevdet
også at det var begått saksbehandlingsfeil og foretatt usaklig forskjellsbehandling.

(10)

Fjordane tingrett avsa 19. oktober 2009 dom med denne domsslutning:
«1. Staten ved Landbruks- og matdepartementet frifinnes.
2. Innen 2 – to – uker plikter Roger Frøholm å betale kr 47 766 –
førtisyvtusensyvhundreogsekstisekskroner – til dekning av Staten v/Landbruks- og
matdepartementet sine saksomkostninger med tillegg av rente etter lov om forsinket betaling §
3 første ledd fra forfall til betaling skjer.»

(11)

Frøholm anket til Gulating lagmannsrett, som 3. september 2010 avsa dom (LG-2009-200923) med slik
domsslutning:
«1. Anken forkastes.
2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Roger Frøholm 50 775 –
femtitusensjuhundreogsyttifem – kroner til Staten v/Landbruks- og matdepartementet innen 2
– to – uker fra forkynnelse av dommen.»

(12)

Frøholm har påanket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Anken rettet seg mot lagmannsrettens
bevisbedømmelse og rettsanvendelse. I tillegg ble det anført at ett av fylkeslandbruksstyrets
medlemmer var inhabil. Ved Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 30. november 2010 ble anken over
rettsanvendelsen tillatt fremmet. Forøvrig ble anken ikke tillatt fremmet.

(13)

Under behandlingen for Høyesterett er enkelte tidligere anførsler blitt frafalt, mens andre er blitt noe
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videreutviklet. Som nye rettsgrunnlag har Frøholm gjort gjeldende at kravet om at han skal bosette seg
på eiendommen, er i strid med Norges menneskerettslige forpliktelser, og at vedtaket om å nekte
konsesjon også er ugyldig etter alminnelig norsk rett fordi det ikke tilfredsstiller retningslinjene i
odelsloven tidligere § 27 a andre ledd og alminnelige krav til forholdsmessighet.
(14)

Den ankende part og hans ektefelle har avgitt skriftlige forklaringer til Høyesterett. Under
behandlingen for lagmannsretten avgav de muntlige forklaringer. Det er under behandlingen for
Høyesterett fremlagt enkelte nye dokumentbevis, men de bidrar ikke med noen vesentlig nye faktiske
opplysninger. Saken står således i faktisk henseende i det vesentlige i samme stilling som for de
tidligere instanser.

(15)

Den ankende part, Roger Frøholm, har i korte trekk anført:

(16)

Vedtaket om å pålegge Frøholm boplikt er i strid med flere bestemmelser i internasjonale
menneskerettskonvensjoner som ved menneskerettsloven § 2 jf. § 3 er gjort til norsk lov med forrang
foran annen lovgivning. Hvorvidt det foreligger brudd på menneskerettighetene, kan domstolene
prøve fullt ut, herunder om vedtaket er forholdsmessig ut fra hva som er nødvendig i et demokratisk
samfunn.

(17)

For det første er bopliktskravet i strid med Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale
og kulturelle rettigheter (ØSK) artikkel 6, 7 og 11. Disse bestemmelsene beskytter individets rett til å
tjene sitt levebrød på en selvvalgt måte, rett til minimumslønn og rett til en tilfredsstillende
levestandard. Kravet om at Frøholm må bosette seg på eiendommen, innebærer at han må oppgi sitt
nåværende yrke som bokhandler. Våningshuset på gården oppfyller ikke adekvate krav til bolig. Den
mest aktuelle landbruksmessige utnyttelse av eiendommen er sauehold. Eiendommens
landbruksressurser er imidlertid så begrensede at det ikke vil være mulig å oppnå en nettoavkastning
på mer enn kr 15 000-20 000 per år. For å oppnå en slik avkastning kreves en årlig arbeidsinnsats på
rundt 600 timer. Dette gir en timelønn på kr 33,34. En slik timelønn ligger langt under den minstelønn
som er fastsatt i jordbruket, jf. forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og
gartnerinæringene 20. september 2010 nr. 1739. Etter den ankende parts oppfatning gir de påberopte
ØSK-artikler rettigheter som er tilstrekkelig spesifikke til at de kan håndheves ved søksmål for
domstolene.

(18)

For det andre vil et krav om at Frøholm skal bosette seg på eiendommen, være i strid med Den
europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8 og Den internasjonale konvensjonen om sivile
og politiske rettigheter (SP) artikkel 17 og 23. Regler som bestemmer hvor man skal bosette seg, er et
inngrep i retten til respekt for privatliv, familieliv og hjem. Ved slike inngrep stilles det etter praksis
fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) krav om tilstrekkelige prosessuelle
rettssikkerhetsgarantier. De personlige forholdene må vurderes, og inngrepet må være forholdsmessig.
Frøholm har dårlig helse som innebærer at han ikke kan arbeide på gården. Barna har særlige behov
som tilsier at de ikke bør flytte. Flytting vil også innebære at familien blir fratatt sitt livsgrunnlag, som
er bokhandelen i Stryn sentrum. Dette medfører at det er manglende forholdsmessighet mellom
formålet med boplikten og den belastningen Frøholm utsettes for ved vedtaket. Den skjønnsmargin
som EMD innrømmer nasjonale domstoler og myndigheter, gjelder ikke i forholdet mellom nasjonale
domstoler og forvaltningen. Dessuten har hensynet til Frøholm og hans families særlige behov ikke
vært vurdert under forvaltningsbehandlingen av saken, og når de individuelle forholdene ikke har vært
vurdert, kan staten ikke under noen omstendighet påberope seg en skjønnsmargin.

(19)

For det tredje er bosettingskravet i strid med EMK protokoll 4 artikkel 2 og SP artikkel 12. Disse
bestemmelsene gir enhver rett til fritt å velge sitt bosted. EU-domstolen har i dom 25. januar 2007 i
sak C-370/05 (Festersen-saken) lagt til grunn at den danske boplikten representerer et inngrep i retten
til å velge bolig etter EMK protokoll 4 artikkel 2 nr. 1. Det krav om boplikt som er stilt overfor
Frøholm, kommer i samme stilling. Da det ikke foreligger tilstrekkelig tungtveiende legitime grunner
til å rettferdiggjøre kravet, må det underkjennes som stridende mot de nevnte
konvensjonsbestemmelser.
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(20)

For det fjerde anføres at fylkeslandbruksstyrets vedtak bryter med SP artikkel 24 og FNs konvensjon
om barnets rettigheter (barnekonvensjonen) artikkel 3, 5, 9, 16 og 27. Også disse bestemmelsene
pålegger statene reelle forpliktelser som kan håndheves ved søksmål for domstolene. Skal kravet om
bosetting på eiendommen oppfylles, må barna bytte nærmiljø og skole, og det vil særlig for den ene
sønnen innebære betydelige helseplager å flytte inn i våningshuset, som har meget lav standard. Disse
hensynene har ikke vært vurdert av forvaltningen og de tidligere rettsinstanser.

(21)

I tillegg til at fylkeslandbruksstyrets krav om at Frøholm skal bosette seg på eiendommen, bryter med
internasjonale menneskerettigheter, er det også i strid med alminnelig norsk rett. Det er et vilkår for
boplikt at eiendommen tilfredsstiller kravene til odlingsjord i odelsloven § 1 og § 2, jf.
konsesjonsloven § 5 andre ledd, slik bestemmelsene lød før lovendring i 2009. Gården har ikke vært
drevet siden 1988. Et driftsoverskudd på kr 15 000-20 000 per år er så lite at det ikke kan anses å gi et
«tilskudd av betydning til familiens underhold». Dette var et vilkår for at eiendommen skulle kunne
anses som odlingsjord etter odelsloven § 1 («nyttast til landbruksdrift»), slik bestemmelsen lød før den
nevnte lovendring, jf. Rt-1998-450. Når eiendommen ikke tilfredsstiller kravene til odlingsjord, hadde
fylkeslandbruksstyret ikke hjemmel til å pålegge boplikt, jf. også konsesjonsloven § 5 andre ledd.

(22)

Under enhver omstendighet er fylkeslandbruksstyrets vedtak ugyldig fordi det ikke tilfredsstiller de
krav til forholdsmessighet som gjelder for forvaltningsvedtak. For fritak fra boplikt inneholdt
odelsloven § 27 a andre ledd før lovendringen i 2009 en nærmere konkretisering av det skjønn som
skulle utøves. Visse hensyn skulle tillegges «særleg vekt», mens andre skulle tas med i avveiningen.
Den avveining som fylkeslandbruksstyret har foretatt, bygger ikke på disse retningslinjene.
Domstolene kan prøve hvorvidt alle relevante hensyn har vært vurdert og tillagt den vekt loven
krever.

(23)

Roger Frøholm har nedlagt slik påstand:
«1. Fylkeslandbruksstyrets vedtak 25. august 2009 vedrørende gnr. 91 bnr. 1 i Stryn kommune er
ugyldig.
2. Staten v/Landbruks- og matdepartementet dømmes til å betale Roger Frøholm omkostninger
for tingretten og lagmannsretten.
3. Det offentlige tilkjennes omkostninger for Høyesterett.»

(24)

Ankemotparten, staten v/Landbruks- og matdepartementet, har i korte trekk anført:

(25)

De motstående interessene i saken er Frøholms interesse i å beholde landbrukseiendommen ubeskåret
som fritidsbolig og samfunnets interesse i å opprettholde bosetting i lanbruksområder, sikre god
utnyttelse av naturressurser og verne miljø og kulturlandskap. Frøholm har tre valg: (1) Han kan selge
eiendommen, (2) han kan beholde den, men selge jordbruksarealet eller (3) han kan beholde
eiendommen og bo der i fem år. Vedtaket innebærer ikke at han personlig må oppfylle driveplikten.
Landbruksarealene kan leies bort, slik Frøholm allerede gjør. De ulempene som er blitt fremhevd av
Frøholm, beror derfor på de valg han ønsker å gjøre.

(26)

Eiendommen tilfredsstiller de arealkrav odelsloven § 2 stilte før lovendringen i 2009. Spørsmålet er
om eiendommen kan «nyttast til landbruksdrift», i den forstand dette uttrykk før lovendringen i 2009
var benyttet i odelsloven § 1. De grunnleggende vilkår etter rettspraksis var at eiendommen måtte ha
naturlige forutsetninger for landbruk, og at det måtte være realistisk at noen ville være interessert i å
drive landbruk på eiendommen med sikte på økonomisk vederlag for arbeidsinnsatsen, jf. Rt-2001561 på side 566 med henvisninger til tidligere praksis. Det ble ikke stilt bestemte avkastningskrav,
men det ble krevd at driften gav et tilskudd av betydning for en families underhold. Vurderingen
skulle gjøres objektivt, uten at det skulle tas hensyn til den aktuelle erververs personlige forhold. Den
eiendom denne saken gjelder, ligger i et tradisjonelt landbruksområde. Etter de beregninger som er
gjort, vil den gi et driftsoverskudd på kr 15 000-20 000 per år. Dette er etter den rettspraksis som
foreligger, tilstrekkelig for å tilfredsstille vilkåret i odelsloven tidligere § 1.
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(27)

Utover de krav som følger av den alminnelige myndighetsmisbrukslæren, stiller norsk forvaltningsrett
ikke noe generelt krav om forholdsmessighet. Domstolene kan prøve om forvaltningen har vurdert og
vektlagt de relevante hensynene etter konsesjonsloven § 2 og § 9, men ikke selve skjønnet.
Fylkeslandbruksstyret har avveid de relevante hensynene – også hensynet til Frøholms livssituasjon –
men funnet at de samfunnsmessige hensynene veier tyngre. Vedtaket er ikke spesielt byrdefullt for
Frøholm, og det gjelder da ikke noen særlig omfattende begrunnelsesplikt.

(28)

Fylkeslandbruksstyrets vedtak pålegger ikke Frøholm å flytte til eiendommen; det pålegger ham å
selge. Hvorvidt Frøholm vil bosette seg på eiendommen, beror således på hans eget valg. Vedtaket
kan derfor ikke anses som inngrep i retten til å velge bosted etter EMK protokoll 4 artikkel 2 eller SP
artikkel 12. Det vedtaket gjør, er å begrense Frøholms muligheter til å erverve en landbrukseiendom
og bruke den til fritidsformål.

(29)

Formålet med EMK protokoll 4 artikkel 2 og SP artikkel 12 er å verne bevegelsesfriheten som en
forutsetning for menneskets frihet og utvikling. Praksis fra konvensjonsorganene viser at terskelen for
at det blir ansett å foreligge inngrep etter disse bestemmelsene, er høy. EU-domstolens avgjørelse i
Festersen-saken er ikke relevant. EU-domstolen bruker her EMK protokoll 4 artikkel 2 som et
støtteargument for sin vurdering etter EF-traktaten artikkel 56. Avgjørelsen kan ikke oppfattes slik at
boplikt som vilkår for erverv av landbrukseiendom skal anses som inngrep i retten til fritt å velge
bosted etter EMK.

(30)

Selv om man skulle anse fylkeslandbruksstyrets vedtak som et inngrep i retten til å velge bosted etter
EMK protokoll 4 artikkel 2 eller SP artikkel 12, er det et inngrep som er legitimt begrunnet, og ikke
uproporsjonalt. Ved denne type vurderinger har statene en vid skjønnsmargin. Ved prøving av
menneskerettskonvensjoner for nasjonale domstoler kan de innrømme lovgivende og utøvende
myndigheter en tilsvarende skjønnsmargin, jf. Rt-2004-1737 avsnitt 75. De samfunnshensyn som skal
ivaretas ved fylkeslandbruksstyrets vedtak, er legitime og tilstrekkelige til å oppveie hensynene til
Frøholm og hans familie. Frøholm har også hatt tilstrekkelige prosessuelle rettssikkerhetsgarantier.

(31)

Fylkeslandbruksstyrets vedtak representerer heller ikke noe inngrep i retten til respekt for privatliv,
familieliv eller hjem etter EMK artikkel 8 eller SP artikkel 17 og 23. Frøholms hjem er i Stryn
sentrum, og vedtaket griper ikke inn i hans rett eller mulighet til å bo der. Hvis han flytter til
eiendommen i Olden, er det et resultat av hans eget frie valg. Under enhver omstendighet er vedtaket
legitimt begrunnet og proporsjonalt.

(32)

På tilsvarende måte er vedtaket ikke i strid med ØSK artikkel 6, 7 eller 11. Disse bestemmelsene gir
ikke individuelt håndhevbare rettigheter. Uansett blir Frøholm ved fylkeslandbruksstyrets vedtak ikke
pålagt å arbeide på eiendommen. Driveplikten kan oppfylles ved at arealet blir leid bort til andre.
Bestemmelsene om minimumslønn i jordbruket forbyr ikke en eier å arbeide for lavere lønn.

(33)

Heller ikke kan de påberopte bestemmelser i barnekonvensjonen ha betydning for vedtakets gyldighet.
Konvensjonen artikkel 3 gjelder vedtak «som berører barn». For at dette skal være tilfellet, må det
være en rimelig nærhet mellom vedtaket og barnets situasjon. Her vil det i tilfelle være foreldrenes
valg som blir avgjørende for barna. Uansett er ikke hensynet til barn mer enn «et grunnleggende
hensyn». Andre hensyn kan bli avgjørende – og må bli det i dette tilfellet. Vedtaket kan under ingen
omstendighet anses å være så inngripende overfor barna som det Frøholm anfører.

(34)

Staten har nedlagt slik påstand:
«1. Anken forkastes.
2. Staten v/Landbruks- og matdepartementet tilkjennes sakskostnader for Høyesterett.»

(35)

Mitt syn på saken
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Dersom det ikke finnes særlig hjemmel for annet, kreves konsesjon for erverv av fast eiendom, jf.
konsesjonsloven § 2. Etter konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 1 og 2 er konsesjon ikke nødvendig når
eieren er beslektet med tidligere eier på nærmere bestemt måte eller er odelsberettiget til eiendommen.
Dersom eiendommen er bebygd og har mer enn 25 dekar «fulldyrka eller overflatedyrka areal» eller
mer enn 500 dekar «produktiv skog», er konsesjonsfriheten betinget av at erververen bosetter seg på
eiendommen innen ett år og selv bebor den i minst fem år, se konsesjonsloven § 5 andre ledd. De
arealkrav som stilles for boplikt, tilsvarer kravene til odlingsjord etter odelsloven § 2.

(37)

Vilkårene for odlingsjord og boplikt ble endret ved lov 19. juni 2009 nr. 98. Før lovendringen var det
et grunnvilkår for at en eiendom skulle kunne være odlingsjord at den kunne «nyttast til
landbruksdrift». I tillegg krevdes enten at «jordbruksarealet» var minst 20 dekar, eller at det
produktive skogarealet var minst 100 dekar og den produksjonsmessige verdi av skogarealet tilsvarte
minst 20 dekar jordbruksareal, se odelsloven § 1 og § 2. Ved lovendringen ble kravet om at
eiendommen måtte kunne nyttes til landbruksdrift fjernet, og arealkravene ble endret.

(38)

Begrepet «jordbruksareal» i odelsloven § 2 før lovendringen i 2009 omfattet ikke bare fulldyrket og
overflatedyrket areal, men blant annet også gjødslet beite. Gjødslet beite faller utenfor uttrykket
«fulldyrket eller overflatedyrket areal» i odelsloven § 2 og konsesjonsloven § 5 andre ledd etter
lovendringen, se Ot.prp.nr.44 (2008–2009) om lov om endring av lov om odelsretten og åsetesretten,
lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv., side 116.

(39)

Før lovendringen i 2009 gav odelsloven § 27 a første ledd blant annet hjemmel for å frita en
odelsberettiget fra boplikt. Hvilke hensyn som var relevante ved det skjønn som skulle utøves, og
hvordan de skulle avveies mot hverandre, var angitt i § 27 a andre ledd. Hvis en odelsberettiget
erverver ikke overholdt boplikten, kunne departementet etter odelsloven § 29 andre ledd sette frist for
ham til å søke konsesjon.

(40)

Ved lovendringen i 2009 ble hjemmelen for å frita odelsberettigede erververe fra boplikt opphevd.
Etter konsesjonsloven § 13 tredje ledd nr. 4 kan Kongen i stedet sette frist for erververen til å søke
konsesjon. Vurderingstemaet for avgjørelsen av søknad om konsesjon i tilfeller hvor konsesjonsplikt
er inntrådt på grunn av mislighold av boplikt, er imidlertid et annet enn det som ellers gjelder, se
konsesjonsloven § 9 fjerde ledd.

(41)

De endringer som ved lovendringen i 2009 ble gjort i vilkårene for odlingsjord og boplikt, trådte i
kraft 1. juli 2009, jf. kongelig resolusjon 19. juni 2009 nr. 815. Etter overgangsbestemmelsene til
lovendringen skal brudd på boplikt som er inntrådt før de nye lovbestemmelsene trådte i kraft, følges
opp etter de nye reglene, se lovvedtaket avsnitt IX andre ledd nr. 10, jf. Ot.prp.nr.44 (2008–2009),
side 111. Hvorvidt et vedtak forvaltningen har truffet, er gyldig, må imidlertid avgjøres etter reglene
på vedtakstidspunktet. Spørsmålet om gyldigheten av Sogn og Fjordane fylkeslandbruksstyres vedtak
25. august 2008 om å avslå Roger Frøholms konsesjonssøknad, må derfor avgjøres ut fra de regler
som gjaldt før lovendringen i 2009.

(42)

Som nevnt under fremstillingen av saksforholdet, ervervet Frøholm gnr. 91 bnr. 1 i Stryn kommune
fra sin far i 2004. Det er på det rene og ikke omtvistet at han har odelsrett til eiendommen dersom den
tilfredsstiller kravene til odlingsjord. Når han er blitt pålagt å søke konsesjon, er det fordi han ikke har
oppfylt det krav om boplikt som før lovendringen i 2009 fulgte av odelsloven § 27 andre ledd.

(43)

Jeg behandler først spørsmålet om eiendommen tilfredsstiller de dagjeldende krav til odlingsjord.

(44)

Ved Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 30. november 2010 ble bare anken over lagmannsrettens
rettsanvendelse tillatt fremmet. Lagmannsretten har lagt til grunn at eiendommen har 33 dekar
jordbruksareal. Arealkravet i odelsloven § 2 før lovendringen i 2009 er dermed tilfredsstilt. Det som er
omtvistet, er om det tidligere vilkår i odelsloven § 1 om at eiendommen måtte kunne «nyttast til
landbruksdrift», er oppfylt. Dette vilkåret er nærmere presisert ved Høyesteretts avgjørelser i Rt-1987HR-2011-476-A - Rt-2011-304
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1231 (Hjelmeland), Rt-1998-450 (Vesterøya), Rt-2000-1634 (Store Døvik), Rt-2001-561
(Nordtveiten), Rt-2002-112 (Gisløys) og Rt-2007-552 (Lid). De vilkår som følger av disse dommene,
er at de naturgitte forutsetninger for landbruksdrift på eiendommen må være til stede, og at det – ut fra
de rådende forhold eller i et lengre tidsperspektiv – må være sannsynlig at noen vil være interessert i å
erverve eiendommen til landbruksdrift. Selv om det ikke kan stilles krav om noen bestemt
minsteavkastning, må driften kunne gi et tilskudd av betydning for en families underhold.
(45)

Eiendommen ligger i et tradisjonelt landbruksområde hvor det også i dag drives landbruk. Den
aktuelle driftsform er sauedrift. Lagmannsretten har funnet at eiendommens jordbruksareal gir
grunnlag for å holde 30 vinterforede sauer på eiendommen, og at det er realistisk å regne med et
driftsoverskudd på kr 15 000-20 000. Ut fra dette ligger eiendommen på grensen for å bli ansett å
kunne nyttes til landruksdrift etter det tidligere vilkår i odelsloven § 1. Særlig på bakgrunn av at
eiendommen ligger i et område hvor det drives landbruk, er jeg imidlertid kommet til at dette vilkåret
er oppfylt.

(46)

Det neste spørsmål jeg vil ta stilling til, er om fylkeslandbruksstyrets vedtak er ugyldig fordi det bryter
med internasjonale menneskerettigheter.

(47)

Jeg finner det klart at fylkeslandbruksstyrets vedtak om å avslå konsesjon ikke griper inn i de
rettigheter som ØSK artikkel 6, 7 og 11 gir til arbeid, gode arbeidsvilkår og tilfredsstillende
levestandard. Disse bestemmelsene er etter sitt innhold svært ubestemte, og det kan reises spørsmål
om hvor langt de gir rettigheter som kan håndheves ved søksmål for domstolene. Dette finner jeg det
imidlertid ikke nødvendig å gå inn på. Det er opp til Frøholm om han ønsker å erverve gnr. 91 bnr. 1 i
Stryn, og dersom han erverver eiendommen, har han ikke plikt til å drive den personlig. Jeg kan derfor
ikke se at det finnes noe grunnlag for å hevde at retten til arbeid, gode arbeidsvilkår og
tilfredsstillende levestandard blir krenket om Frøholm ikke får tillatelse til å erverve eiendommen uten
å måtte bosette seg på den.

(48)

Fylkeslandbruksstyrets vedtak representerer etter min oppfatning heller ikke noe inngrep i retten til
fritt å velge bosted etter EMK protokoll 4 artikkel 2 eller SP artikkel 12. Vedtaket pålegger ikke
Frøholm å flytte. Det som følger av vedtaket, er at Frøholm ikke kan erverve gnr. 91 bnr. 1 i Stryn
uten å måtte bosette seg på eiendommen og bo der i fem år. Frøholm bor ikke og har aldri bodd på
eiendommen, og det er opp til ham hvorvidt han vil erverve den. Krav om at han må bosette seg på
eiendommen for å kunne erverve den, kan på denne bakgrunn ikke ses på som noe inngrep i retten til
fritt å velge bosted. Det er da ikke foranledning til å gå inn på hvorvidt det bopliktskrav som er stilt
overfor Frøholm, dersom det hadde vært å anse som et inngrep, ut fra en
forholdsmessighetsbetraktning måtte ha vært akseptert som nødvendig i et demokratisk samfunn.

(49)

Frøholm har lagt stor vekt på EU-domstolens dom 25. januar 2007 i sak C-370/05 (Festersen-saken).
Domstolen kom her til at de danske bestemmelser om boplikt var i strid med EF-traktaten artikkel 56
om fri kapitalbevegelse. Som ledd i begrunnelsen uttalte domstolen blant annet (premiss 36 og 37):
«I artikel 6, stk. 2, EU bestemmes følgende: 'Unionen respekterer de grundlæggende
rettigheder, således som de garanteres ved [EMRK], og således som de følger af
medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, som generelle principper for
fællesskabsretten' (dom af 27.6.2006, sag C-540/03, Parlamentet mod Rådet, endnu ikke
trykt i Samling af Afgørelser, præmis 36).
Da bopælspligten således indskrænker en grundlæggende rettighed, som garanteres ved
EMRK, er den derfor særligt indgribende. Det er følgelig et spørgsmål, om der kunne
træffes andre, mindre indgribende foranstaltninger end denne forpligtelse.»

(50)

Som det fremgår, trekker EU-domstolen retten etter EMK protokoll 4 artikkel 2 til fritt å velge bosted
inn i sin vurdering etter EF-traktaten artikkel 56. Det EU-domstolen sier, er at bestemmelser om
boplikt «indskrænker» retten til å velge bosted. Det er imidlertid etter min mening ikke grunnlag for å
forstå EU-domstolens uttalelse slik at den mener at et krav om boplikt som vilkår for å erverve fast
eiendom representerer inngrep («interference») i denne retten. Jeg finner det derfor ikke nødvendig å
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gå inn på hvilken betydning en avgjørelse av EU-domstolen generelt skal tillegges ved tolkingen av
EMK.
(51)

Etter EMK artikkel 8 har enhver rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin
korrespondanse. Tilsvarende bestemmelser finnes i SP artikkel 17, jf. artikkel 23. Av samme grunn
som boplikt som vilkår for å erverve fast eiendom ikke kan anses som inngrep i retten til fritt å velge
bosted, kan et slikt vilkår heller ikke anses som inngrep i retten til respekt for privatliv, familieliv og
hjem. Det er da ikke foranledning til å gå inn på hvorvidt det bopliktskrav som er stilt overfor
Frøholm, dersom det hadde vært å anse som et inngrep, etter en forholdsmessighetsvurdering må
aksepteres som nødvendig i et demokratisk samfunn.

(52)

Frøholm har også påberopt barnekonvensjonen artikkel 3, 5, 9, 16 og 27. Disse bestemmelsene
pålegger statene å ivareta barns interesser i ulike sammenhenger. Den mest forpliktende bestemmelsen
er artikkel 3 som sier at «[v]ed alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller
private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal
barnets beste være et grunnleggende hensyn».

(53)

Hva barnas beste tilsier, er ikke uten videre klart. Jeg finner det ikke nødvendig å gå nærmere inn på
dette. Det avgjørende er at fylkeslandbruksstyret ikke har pålagt Frøholm å flytte til Olden. Han kan
velge å selge den eiendom han har ervervet der, og bli boende i Stryn sentrum. I den utstrekning
Frøholms barn blir berørt av fylkeslandbruksstyrets vedtak, vil det således skyldes de valg foreldrene
gjør. Jeg kan ikke se at barnekonvensjonen i en slik situasjon er til hinder for å stille krav om boplikt
som vilkår for erverv av eiendommen.

(54)

Jeg går så over til spørsmålet om vedtaket er ugyldig etter alminnelig norsk forvaltningsrett.

(55)

Forvaltningsvedtak kan etter alminnelig norsk forvaltningsrett kjennes ugyldig blant annet dersom det
lider av en kompetansemangel, er truffet på grunnlag av uriktig faktum, er beheftet med
saksbehandlingsfeil, ikke bygger på forsvarlig skjønn, er influert av usaklige hensyn, medfører usaklig
forskjellsbehandling eller etter sitt innhold er åpenbart urimelig.

(56)

Frøholm har hevdet at et forvaltningsvedtak også kan kjennes ugyldig dersom det ikke tilfredsstiller
krav til forholdsmessighet. Det er riktig at domstolene på enkelte særlige forvaltningsområder er gitt
kompetanse til å underkjenne forvaltningsvedtak dersom det ikke er forholdsmessig. Det finnes
imidlertid ikke noen generell regel med dette innhold. Ganske visst vil det ved vurderingen av om et
forvaltningsvedtak er åpenbart urimelig, inngå forholdsmessighetsbetraktninger, men det er ikke
grunnlag for å stille et generelt krav om forholdsmessighet når det gjelder innholdet av
forvaltningsvedtak, jf. Rt-2008-560 avsnitt 48.

(57)

Som tidligere nevnt, inneholdt odelsloven § 27 a andre ledd før lovendringen i 2009 en nærmere
regulering av hvilke hensyn som var relevante ved avgjørelsen av om en odelsberettiget skulle fritas
fra boplikt, og hvordan de ulike hensynene skulle avveies mot hverandre. Bestemmelsen fastsatte:
«Ved avgjerd av søknad om fritak frå buplikta skal det leggjast særleg vekt på ønsket
om å styrkje eller oppretthalde busetjinga i området der eigedomen ligg, på kor nær
tilknyting søkjaren har til eigedomen og på søkjaren sin livssituasjon. Vidare skal det
mellom anna takast omsyn til bruksstorleiken, avkastningsevna og hustilhøva på
eigedomen.»

(58)

Som det fremgår av bestemmelsen, var landbruksmyndighetenes skjønn delvis lovbundet.
Sivilombudsmannen har i uttalelse i sak 2006/1019 i Sivilombudsmannens årsmelding for 2007 side
384 (Somb-2007-100) på side 386 gitt denne beskrivelse av det skjønn bestemmelsen gav anvisning
på:
«Loven gir anvisning på en bred og sammensatt vurdering som landbruksmyndighetene
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må foreta når det søkes om fritak fra boplikten. Loven skiller dessuten mellom momenter
det generelt skal legges 'særlig' vekt på, og de momentene det 'bare' skal legges vekt på.
Jeg antar at det enkelte moment innen hver 'klasse' som utgangspunkt må ha lik vekt. Det
synes således ikke å være grunnlag for å si at hensynet til bosettingen som utgangspunkt
er mer tungtveiende enn søkerens tilknytning til eiendommen eller søkerens livssituasjon.
Lovens angivelse av de ulike skjønnsmomentene innebærer at forvaltningen må ta stilling
til de ulike momentene, og vurdere i hvilken grad de gjør seg gjeldende i den enkelte sak.
Det kan således tenkes at et moment det etter loven generelt skal legges 'særlig' vekt på, i
den konkrete sak er mindre tungtveiende enn et moment det etter loven er tilstrekkelig 'å
legge vekt på'. Det kan eksempelvis være tilfellet i en sak der bosettingshensynet bare i
liten grad taler for en streng praktisering av fritaksreglene, samtidig som eiendommens
avkastningsevne er så lav og husforholdene på den er så dårlig at disse momentene tilsier
at fritak bør gis.»
(59)

Denne beskrivelse finner jeg treffende. § 27 a andre ledd angir hvilke hensyn som skal tillegges vekt,
og den gir også retningslinjer om hvordan de skal avveies mot hverandre.

(60)

Frøholm har ment at gnr. 91 bnr. 1 i Stryn ikke tilfredsstilte kravene til odlingsjord. Han har derfor
ikke formelt søkt om fritak fra boplikten etter odelsloven § 27 a, men er blitt pålagt å søke konsesjon
fordi boplikten ikke er blitt overholdt. Dette kan imidlertid etter min mening ikke medføre at
vurderingstemaet for forvaltningens skjønn blir et annet. Pålegget om å søke om konsesjon er et
virkemiddel for å fremtvinge oppfyllelse av boplikten. Dette har også preget behandlingen av
konsesjonssøknaden. I klagen til fylkeslandbruksstyret gjorde Frøholm blant annet gjeldende at det
«ville vore heilt naturleg» at han «fekk dispensasjon frå buplikta i denne saka». Han viste også til at
andre var blitt fritatt for boplikt på eiendommer som hadde et mer velegnet landbruksareal enn
Frøholms eiendom. Selv om saken formelt ikke har vært behandlet som en søknad om fritak fra
boplikt, men som en søknad om konsesjon, har det avgjørende spørsmål ved konsesjonsvurderingen
vært hvorvidt Frøholm skal kunne erverve eiendommen uten å måtte bosette seg på den. I et slikt
tilfelle kan spørsmålet om hvorvidt konsesjonssøknaden skal innvilges, ikke avgjøres på grunnlag av
de alminnelige konsesjonskriteriene i konsesjonsloven § 9 første ledd, men ut fra om vilkårene etter
odelsloven § 27 a andre ledd for å frita fra boplikt er oppfylt.

(61)

Som jeg tidligere har redegjort for, ble ordningen med at odelsberettigede kunne søke om fritak fra
boplikt, avskaffet ved lovendring i 2009. Uavhengig av om erververen er odelsberettiget eller ikke, må
han dersom han ikke vil bosette seg på eiendommen, etter lovendringen søke om konsesjon.
Vurderingstemaet for avgjørelsen av konsesjonssøknaden er imidlertid i slike tilfeller et annet enn det
som ellers gjelder, se konsesjonsloven § 9 fjerde ledd. Denne bestemmelse har i avdempet form tatt
opp i seg enkelte av elementene i odelsloven tidligere § 27 a andre ledd, se Ot.prp.nr.44 (2008–2009),
side 132-133 og side 169-170. Etter lovendringen i 2009 bestemmer konsesjonsloven § 9 fjerde ledd
at det i saker hvor nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon fordi de ikke skal oppfylle boplikten,
«blant annet [skal] legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold», og at
søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon «kan tillegges vekt som et korrigerende
moment». Fylkeslandbruksstyrets vedtak i vår sak er truffet før de nye reglene trådte i kraft, og
gyldigheten av dette må da avgjøres etter de tidligere reglene. Da temaet for konsesjonsvurderingen er
hvorvidt Frøholm skal kunne erverve eiendommen uten å måtte bosette seg på den, må spørsmålet om
han skal innvilges konsesjon, avgjøres på grunnlag av vilkårene i odelsloven § 27 a andre ledd.

(62)

Av de hensyn § 27 a andre ledd nevner, taler hensynet til å styrke eller opprettholde bosetningen i
Olden for å stille krav om boplikt. Dette hører til de prioriterte hensyn. De øvrige prioriterte hensyn –
søkerens tilknytning til eiendommen og hans livssituasjon – taler mot å stille krav om boplikt. Selv om
Frøholms tilknytning til eiendommen ville ha vært sterkere dersom han hadde vært oppvokst på
eiendommen, har han en slik tilknytning til eiendommen at den etter loven skal tillegges «særleg
vekt». Med «livssituasjon» siktes til helsemessige, familiære og sosiale forhold og forhold knyttet til
arbeids- eller utdannelsessituasjon, se Landbruksdepartementets rundskriv M-2/2004 Bo- og
driveplikt – de rettslige rammene og saksbehandlingen, side 19. Dersom eiendommens
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avkastningsevne er så liten at eieren vil måtte ta arbeid utenfor bruket, vil de ulemper som følger av
pendling, omfattes av uttrykket «livssituasjon». Både Frøholm og hans ektefelle har helseproblemer,
og etter det som er opplyst, gjelder dette særlig også ett av barna. Selv om en pendleavstand på 20 km
for de fleste ikke fremstår som særlig stor, vil et krav om at Frøholm må bosette seg på eiendommen, i
den situasjon som Frøholms familie befinner seg i, kunne påføre ekstra belastninger.
(63)

De øvrige hensyn som etter odelsloven § 27 a andre ledd skal tillegges vekt, er bruksstørrelse,
avkastningsevne og husforholdene på gården.

(64)

Ifølge lagmannsrettens dom er eiendommens jordbruksareal 33 dekar. Det har vært noen uenighet om
hvor meget av dette som utgjør fulldyrket jord, og hvor meget som er gjødslet beite. Frøholm har
hevdet at det fulldyrkede areal bare utgjør ca. 24 dekar, og denne måling har tingretten ikke funnet
grunn til å betvile. Den resterende del av jordbruksarealet er gjødslet beite. Hvorvidt lagmannsretten
har lagt til grunn at det fulldyrkede areal er 24 eller 25 dekar, er noe uklart. Dette er det imidlertid
ikke nødvendig å ta stilling til. Etter endringen av odelsloven § 2 i 2009 må det fulldyrkede eller
overflatedyrkede areal være «over 25 dekar» for at en eiendom skal være odlingsjord. Da gjødslet
beite ikke omfattes av uttrykket «fulldyrka eller overflatedyrka jord» i odelsloven § 2, tilfredsstiller
gnr. 91 bnr. 1 i Stryn – ut fra de arealoppgaver som er gitt i lagmannsrettens dom – etter lovendringen
i 2009 ikke kravene for å bli ansett som odlingsjord. Før lovendringen tilfredsstilte eiendommen
kravene, men da avkastningsevnen er liten, lå eiendommen på grensen av kravene til odlingsjord.
Både bruksstørrelsen og avkastningsevnen taler således mot å stille krav om boplikt.

(65)

Når det gjelder husforholdene, har Frøholm opplyst at våningshuset er så dårlig isolert at det ikke kan
benyttes som helårsbolig. Det er innlagt vann i huset, men vanntilførselen skjer fra et oppkomme. På
grunn av for høyt bakterieinnhold er vannkvaliteten ikke tilfredsstillende. Huset har ikke bad eller
varmt vann. Kostnadene til nytt våningshuset er anslått til kr 1 000 000. Også husforholdene taler
således mot å stille krav om boplikt.

(66)

Fylkeslandbruksstyrets vedtak bygger på innstilling fra landbruksdirektøren. Landbruksdirektøren gav
– etter å ha referert bestemmelsene i konsesjonsloven § 1 og § 9 første ledd – denne begrunnelse for
sitt forslag til vedtak:
«I si avgjerd har kommunen lagt avgjerande vekt på omsynet til busetjinga i området. Det
vert i tillegg peika på at planane om at produksjonsareala skal leigast bort som
tilleggsjord, ikkje kan seiast å vere den mest samfunnsgagnlege eigar- og
brukarsituasjonen, eller den beste driftsmessige løysinga, jf. konsesjonslova § 1 første
ledd og § 9 nr. 3. Etter vårt syn er dette relevante moment som kan tilleggast monaleg
vekt i ei sak som denne. På den andre sida tilseier bakgrunnen for saka at ein del av dei
momenta som er halde fram i søknaden og i klaga også vert tekne med i
konsesjonsvurderinga, m.a. at eigedomen sitt ressursgrunnlag er relativt moderat, at
søkjaren har tilknyting til eigedomen, samt at husa treng påkostnader for å kunne bli
tidhøvelege.
Etter vårt syn må det i utgangspunktet ligge innanfor kommunen sitt rettslege
handlingsrom å prioritere omsynet til busetjing – og målsetjinga om at den som driv ei
jord også bør eige den – såpass sterkt at søkjaren sine interesser må vike. Av SSBstatistikken som er teken inn i kommuneplanen går det såleis fram at folketalet i Olden og
Oldedalen har gått tilbake dei seinare åra. Kommunen sitt standpunkt vil etter det vi kan
sjå ikkje vere i strid med nokon kommunal praksis, og det framstår etter vår meining
heller ikkje som urimeleg, sjølv om bruket er lite, bygningane middels og det er tale om
ein eigedom som søkjaren har slektstilknyting og odelsrett til. Det bør i så måte også
tilleggast vekt at køyreavstanden frå gnr. 91, bnr. 1 til Stryn sentrum ikkje er større enn ca
20 km. Vi trur såleis at kommunen har rett når den hevdar at at er pårekneleg at det ville
vere interesse i marknaden for å kjøpe eigedomen med tanke på busetjing.
Frøholm ønskjer å nytte eigedomen til fritidsføremål. Ved fleire høve har kommunen
peika på at eit slikt ønskje truleg kan imøtekomast ved at tun og hus vert frådelt, og resten
av areala selt som tilleggsjord til nabo/naboar. På den måten vil det kunne skje ei
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permanent styrking av ressursgrunnlaget på eit eller fleire nabobruk, noko som kan vere
med på å demme opp for ytterlegare fråflytting frå området. Dette vil også etter vårt syn
framstå som ei langt betre løysing – sett i lys av § 1 og § 9 i konsesjonslova – enn den
søkjaren legg opp til.»
(67)

Som det fremgår av denne begrunnelsen, er konsesjonsspørsmålet avgjort etter de alminnelige
konsesjonskriteriene i konsesjonsloven § 9 første ledd, og ikke på grunnlag av det delvis lovbundne
skjønn i odelsloven § 27 a andre ledd. Etter odelsloven § 27 a andre ledd hører ikke bare hensynet til å
styrke eller opprettholde bosetningen, men også søkerens tilknytning og søkerens livssituasjon, til de
prioriterte hensyn, som skal tillegges «særleg vekt». I landbruksdirektørens begrunnelse er
bosettingshensynet skutt i forgrunnen og tillagt dominerende vekt. Søkerens tilknytning og søkerens
livssituasjon, som begge taler for at konsesjon blir gitt, skal etter § 27 a andre ledd ha samme vekt
som bosetningshensynet. I landbruksdirektørens begrunnelse er imidlertid disse hensynene bare nevnt
som hensyn som «også vert tekne med».

(68)

Som jeg tidligere har påpekt, taler bruksstørrelsen, eiendommens avkastningsevne og husforholdene
på gården mot å stille krav om boplikt. I landbruksdirektørens begrunnelse er bruksstørrelse og
avkastningsevne nevnt, og det er også nevnt at husene på eiendommen «treng påkostnader for å kunne
bli tidhøvelege». Ut fra de opplysninger som foreligger om disse forholdene, stiller jeg imidlertid
spørsmål ved om disse momentene kan være tilstrekkelig vektlagt ved vurderingen.

(69)

Da fylkeslandbruksstyrets skjønn ikke er utøvd på grunnlag av det skjønnstema som er angitt i
odelsloven § 27 a andre ledd, men etter de alminnelige konsesjonskriteriene i konsesjonsloven § 9
første ledd, finner jeg at vedtaket må kjennes ugyldig.

(70)

Det gjenstår å ta stilling til sakskostnadene.

(71)

Frøholm har fått medhold. Han har hatt fri sakførsel for Høyesterett, men ikke for de lavere instanser.
I samsvar med hovedregelen i tvisteloven § 20-2 må Frøholm tilkjennes sakskostnader for tingretten
og lagmannsretten. I tilfeller hvor en part har fri sakførsel, og motparten er et departement eller annen
etat som blir finansiert over statsbudsjettet, skal den part som har fri sakførsel, ikke kreve
sakskostnader til det offentlige, jf. Rt-1999-901 på side 906. Det skal derfor ikke tilkjennes
sakskostnader for Høyesterett.

(72)

Sakskostnadene for tingretten og lagmannsretten fastsettes i henhold til innlevert
sakskostnadsoppgave til kr 413 035, hvorav advokatsalærer eksklusive merverdiavgift utgjør kr 198
946.

(73)

Jeg stemmer for denne dom:
1. Sogn og Fjordane fylkeslandbruksstyres vedtak 25. august 2008 om å avslå søknad fra Roger
Frøholm om konsesjon til erverv av gnr. 91 bnr. 1 i Stryn kommune er ugyldig.
2. I sakskostnader for tingretten og lagmannsretten betaler staten v/Landbruks- og
matdepartementet til Roger Frøholm 413 035 – firehundreogtrettentusenogtrettifem – kroner
innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom.
3. Sakskostnader for Høyesterett tilkjennes ikke.

(74)

Dommer Webster: Jeg slutter meg til førstvoterende for så vidt gjelder spørsmålet om eiendommen
«kan nyttast til landbruksdrift», jf. odelsloven § 1 som den lød på vedtakstidspunktet. Jeg er også enig
i at vedtaket ikke innebærer inngrep i menneskerettighetene. Jeg kan imidlertid ikke følge
førstvoterende når han legger til grunn at vedtaket er ugyldig fordi det ikke er foretatt en vurdering
etter odelsloven § 27 a annet ledd.

(75)

Vedtaket som står til prøve i Høyesterett er et vedtak etter konsesjonsloven som kom som en
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konsekvens av at Frøholm misligholdt boplikten etter odelsloven § 27, jf. § 29 annet ledd og derfor
ble pålagt å søke konsesjon. Han hadde tidligere søkt om midlertidig dispensasjon fra boplikten etter
odelsloven § 27 a, men fikk avslag. Han klaget over avslagsvedtaket, men trakk senere klagen fordi
han mente bruket lå under minsteterskelen for hva som var odelsjord, jf. dagjeldende odelslov § 1.
(76)

Sentralt i konsesjonsbehandlingen sto to spørsmål: Om eiendommen er en jord- og
skogbrukseiendom, jf. konsesjonsloven § 5 annet ledd slik den da lød og – i tilfelle eiendommen var
en jord- og skogbrukseiendom i lovens forstand – om det burde gis konsesjon etter konsesjonsloven §
9, jf. § 1.

(77)

Grensene for begrepet jord- og skogbrukseiendom var sammenfallende med begrepet «nyttast til
landbruksdrift» i odelsloven § 1. I begge tilfeller var det boplikt for erververen etter henholdsvis
odelsloven § 27 og konsesjonsloven § 5 annet ledd.

(78)

Fylkeslandbruksstyret hadde alt vurdert om eiendommen var odelsjord, jf. odelsloven § 1. Etter å ha
vurdert om det var endrede forhold etter siste vurdering, kom fylkeslandbruksstyret til at eiendommen
fremdeles måtte anses som en jord- og skogbrukseiendom, og at overtakelsen var konsesjonspliktig
etter konsesjonsloven § 5 annet ledd. Som førstvoterende mener jeg at dette er i tråd med loven.

(79)

Deretter vurderte fylkeslandbruksstyret om det var grunn til å gi konsesjon for erverv av eiendommen,
tatt i betraktning at Frøholm ønsket å benytte gården som fritidsbolig.

(80)

Konsesjonsloven § 9 oppstiller de momentene det særlig skal legges vekt på:
«Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til
landbruksformål skal det legges særlig vekt på:
1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,
2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen,
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.»

(81)

Bestemmelsen er ikke uttømmende, også andre hensyn kan tillegge vekt, jf. ordlyden «skal det særlig
legges vekt på». At dette er tilsiktet fremgår av Ot.prp.nr.79 (2002–2003) side 83:
«Første ledd omhandler forhold som det skal legges særlig vekt på. Uttrykket «særlig
vekt» er brukt for å få fram at første ledd gjelder hovedhensynene i
konsesjonsvurderingen. Det innebærer at disse momentene kan tillegges større vekt enn
de som er nevnt i annet og tredje ledd. Uttrykket «særlig vekt» henspeiler også på at det
kan trekkes inn andre hensyn enn dem som er direkte nevnt i bestemmelsen, jf
formålsbestemmelsen § 1 som angir rammen for hva som kan trekkes inn i vurderingen.»

(82)

Av konsesjonsloven § 1 går det frem at hensikten med loven er å fremme visse samfunnspolitiske formål:
«Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et
effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest
gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:
1. framtidige generasjoners behov.
2. landbruksnæringen.
3. behovet for utbyggingsgrunn.
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser.
5. hensynet til bosettingen.»

(83)

Selv om forarbeidene angir § 1 som rammen for hva som er relevant etter § 9, må det også være rom
for å se hen til personlige forhold som søkerens tilknytning til eiendommen, søkerens livssituasjon,
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eiendommens avkastning og om det ville vært gitt dispensasjon etter odelsloven § 27 a hvis det hadde
vært søkt, selv om dette ikke er slike sentrale hensyn det skal legges særlig vekt på etter
konsesjonsloven § 9. Spesielt i en sak som denne, hvor det kunne vært søkt dispensasjon, og det er
argumentert med personlige hensyn, måtte fylkeslandbruksstyret vurdert disse argumentene. Jeg kan
imidlertid ikke se at det er grunnlag for å oppstille som vilkår for gyldighet av vedtaket om å nekte
konsesjon at forvaltningen har foretatt en uttrykkelig vurdering etter odelsloven § 27 a. Klagen over
vedtaket om avslag på søknaden om midlertidig dispensasjon etter odelsloven § 27 a ble tvert i mot
uttrykkelig trukket tilbake av Frøholm.
(84)

De hensynene Frøholm har argumentert med er altså relevante også ved vurderingen etter
konsesjonsloven § 9. Fylkeslandbruksstyret har etter min mening foretatt en vurdering hvor hensynet
til Frøholm er tilstrekkelig ivaretatt. I realiteten ligger vurderingen tett opp mot – om ikke helt i tråd
med – det delvis lovbundne skjønnet i odelsloven § 27 a. I alle fall er skjønnet i tråd med § 27 a så
langt domstolene har kompetanse til å overprøve det.

(85)

Fylkeslandbruksstyret fremhevet at hensynet til bosetting i området er tillagt avgjørende vekt. Dette er
i tråd med konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 2, og er også ett av de hensynene som skal tillegges
særlig vekt etter odelsloven § 27 a. Videre fremgår det at de personlige hensynene Frøholm har
fremhevet i klagen er tatt med i vurderingen, herunder de øvrige særlige viktige momentene etter
odelsloven § 27 a annet ledd; søkerens tilknytning og livssituasjon. Når det gjelder Frøholms
tilknytning til eiendommen, anser jeg ikke den som spesielt sterk; han er ikke vokst opp på gården og
har aldri bodd der. Han har kun benyttet eiendommen til fritidsformål. Det må derfor være greit at
dette hensynet ikke er tillagt særlig vekt, selv om vurderingen skulle ha skjedd i henhold til odelslova
§ 27 a annet ledd. Tilsvarende kan jeg ikke se at Frøholms – eller hans families – livssituasjon tilsier
at Frøholm bør få overta eiendommen med jord og skog til fritidsformål. I denne sammenhengen vil
jeg også peke på at det fremgår av saksdokumentene at de særlige hensynene til barna – som har vært
sterkt fremhevet i Høyesterett – ikke var fremme i forvaltningsbehandlingen av saken. Derimot var
mer generelle hensyn som tilknytning, barnas skolegang, våningshusets dårlige forfatning og lenger
reisevei til arbeidsstedet fremhevet. Det er ikke foretatt noen omfattende drøftelse av disse
momentene i vedtaket, men det kan jeg heller ikke se at var nødvendig. Slik saken sto for
forvaltningen var det ikke påberopt ekstraordinære forhold som tilsa at Frøholm ville være i en annen
stilling enn de fleste andre som erverver en slik eiendom. Tvert i mot tilsa nærheten til Stryn at
vedtaket ville være mindre byrdefullt for Frøholm enn det som normalt er tilfelle. Det ville dessuten
vært mulig for Frøholm å skille ut landbruksjorda og sitte igjen med bygningsmassen og en passende
tomt til fritidsformål. I følge statens prosessfullmektig står denne muligheten fortsatt åpen for
Frøholm.

(86)

Også de mer underordnede elementene som det skal legges vekt på etter § 27 a annet ledd, det vil si
bruksstørrelsen, avkastningsevnen og boligforholdene, er nevnt i vedtaket. Disse forholdene taler for
at Frøholm gis konsesjon uten boplikt, men fylkeslandbruksstyret har ikke funnet at dette oppveier det
sentrale hensynet til bosetting i området. Dette måtte vært akseptabelt også ved en vurdering etter
odelsloven § 27 a.

(87)

Etter odelsloven § 27 a tredje ledd skal det også tas hensyn til om det er behov for jordbruksareal som
tilleggsareal i området. Også dette er vurdert. Vedtaket viser til at det er interesserte kjøpere.
Momentet taler derfor mot å gi Frøholm konsesjon.

(88)

Min konklusjon blir etter dette at det ikke er noen feil ved det skjønnet fylkeslandbruksstyret har
utøvet etter konsesjonsloven § 9, og at vedtaket er gyldig. Jeg stemmer derfor for at anken forkastes.

(89)

Dommer Noer: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med annenvoterende, dommer Webster.

(90)

Dommer Øie: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende, dommer Skoghøy.
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(91)

Dommer Gjølstad: Likeså.

(92)

Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne
dom:
1. Sogn og Fjordane fylkeslandbruksstyres vedtak 25. august 2008 om å avslå søknad fra Roger
Frøholm om konsesjon til erverv av gnr. 91 bnr. 1 i Stryn kommune er ugyldig.
2. I sakskostnader for tingretten og lagmannsretten betaler staten v/Landbruks- og
matdepartementet til Roger Frøholm 413 035 – firehundreogtrettentusenogtrettifem – kroner
innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom.
3. Sakskostnader for Høyesterett tilkjennes ikke.
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Stikkord

(Lengeværende barn II) Forvaltningsrett. Utlendingsrett. Opphold på humanitært
grunnlag. Fastsettelsesdom for konvensjonsstrid.

Sammendrag

I sak om gyldigheten av Utlendingsnemndas avslag på søknad om opphold på
humanitært grunnlag for en familie fra Bosnia-Hercegovina som hadde fått barn i
Norge, kom Høyesteretts flertall til at Utlendingsnemnda hadde lagt en riktig
forståelse av utlendingsloven § 38 til grunn for sin vurdering av om det skulle gis
oppholdstillatelse. Vedtaket tilfredsstilte kravene til begrunnelse i utlendingsloven
§ 38 tredje ledd, slik disse er presisert i annen plenumsdom av samme dag i sak
HR-2012-2398-P. Det er prosessuell adgang til å avsi fastsettelsesdom for at en
utsendelse krenker EMK artikkel 8 om retten til privatliv. Etter gjennomgang av
EMDs dom av 4. desember 2012 i saken Butt mot Norge kom flertallet til at det
ikke forelå slike «exceptional circumstances» som kunne begrunne
konvensjonsstrid, når plikten til å forlate landet hadde vært misligholdt over år. I
motsetning til EMK og SP inneholder ikke barnekonvensjonen noe krav om
effektivt rettsmiddel på nasjonalt nivå. Det kan da ikke avsies fastsettelsesdom for
brudd på denne konvensjonen. Plenumsavgjørelse. Dissens 11-8 i spørsmålet om
det kan avsies fastsettelsesdom for brudd på barnekonvensjonen, 14-5 i øvrige
spørsmål.

Saksgang

Oslo tingrett TOSLO-2010-201482 – Borgarting lagmannsrett LB-2011-135931 –
Høyesterett HR-2012-2399-P, (sak nr. 2012/1042), sivil sak, anke over dom.

Parter

B, A og C (advokat Håkon Bodahl-Johansen – til prøve), rettslig medhjelper
(advokat Anders Løvlie) og Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)
(partshjelper) (advokat Jan Fougner) mot Staten v/Utlendingsnemnda
(Regjeringsadvokaten v/advokat Kine E. Steinsvik), rettslige medhjelpere (ass.
regjeringsadvokat Tolle Stabell, regjeringsadvokaten v/advokat Marius
Emberland).

Forfatter

Matningsdal, Tjomsland, Utgård, Stabel, Øie, Tønder, Endresen, Webster,
Normann, Noer, Kallerud. Dissens: Bårdsen, Skoghøy, Bull, Bergsjø, Justitiarius
Schei. Delvis dissens: Matheson, Indreberg, Falkanger.
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(1)

Dommer Matningsdal: Saken gjelder gyldigheten av en nektelse av å omgjøre et avslag på opphold
på humanitært grunnlag for en familie fra Bosnia-Hercegovina som har fått barn i Norge. Det eldste
barnet hadde på vedtakstidspunktet bodd her i mer enn syv år. Saken har vært behandlet i
sammenheng med sak 2012/688 (HR-2012-2398-P), som stort sett reiser de samme spørsmålene som
denne saken, og som er votert tidligere i dag. I tillegg til de spørsmålene som er felles for begge
sakene, er det i denne saken også fremmet krav om fastsettelsesdom for krenkelse av EMK artikkel 8
og barnekonvensjonen artikkel 3.

(2)

B og A er født henholdsvis i 1970 og 1973 i republikken Bosnia, nå Bosnia-Hercegovina, i det
tidligere Jugoslavia. B er kroat, mens A er halvt kroat og halvt serber. B har to barn fra tidligere
forhold som er født i 1988 og 1995 og bor i Bosnia-Hercegovina.

(3)

Paret, som hadde vært samboere i sitt hjemland, kom til Norge 28. februar 2003 uten gyldige
reisedokumenter og søkte asyl samme dag. De ble boende på asylmottaket på X og fikk 17. september
2003 datteren C. I februar 2012, mens de fortsatt bodde på asylmottaket, fikk de en datter til.

(4)

Utlendingsdirektoratet avslo asylsøknadene i to separate vedtak 18. november 2003. Avslagene var
begrunnet i at de ikke fylte vilkårene for å kunne anses som flyktning, eller hadde vern mot utsendelse
som følge av fare for å miste livet eller for å bli utsatt for umenneskelig behandling ved retur til
hjemlandet. Etter en konkret helhetsvurdering fant direktoratet at det heller ikke forelå sterke
menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge som kunne begrunne opphold på humanitært
grunnlag. Utreisefristen ble satt til 2. desember 2003.

(5)

Vedtakene ble påklaget, men Utlendingsdirektoratet fant ikke grunnlag for omgjøring ettersom
klagene ikke inneholdt nye opplysninger. Utlendingsnemnda traff 1. februar 2005 vedtak der klagene
ikke ble tatt til følge, og der familiens plikt til å forlate landet frivillig ble gjentatt.

(6)

Familien etterkom imidlertid ikke sin plikt til å forlate Norge, og de søkte flere ganger om omgjøring
av Utlendingsnemndas vedtak, første gang 6. september 2006. Arbeids- og inkluderingsdepartementet
hadde 31. august samme år instruert Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda om å stille i bero de
sakene hvor barn hadde søkt asyl eller om oppholdstillatelse på annet grunnlag, og som per 1. april
2007 ville ha en total oppholdstid i Norge på tre år eller mer. Instruksen omfattet også saker hvor det
var gitt endelig avslag. Bakgrunnen for instruksen var at departementet arbeidet med en endring av
utlendingsforskriften som ville innebære at barns tilknytning til riket opparbeidet ved lang botid skulle
tillegges særlig vekt ved helhetsvurderingen av om oppholdstillatelse skulle gis. Siden C på dette
tidspunktet hadde bodd mer enn tre år i Norge, stilte nemnda det videre arbeidet med saken i bero i
påvente av den varslede endringen av utlendingsforskriften.

(7)

Forskriftsendringene trådte i kraft 1. juni 2007. Etter fornyet behandling avslo Utlendingsnemnda 10.
september 2007 å ta begjæringen om omgjøring til følge. Plikten til å forlate landet ble gjentatt.

(8)

Familien ble likevel værende i Norge og søkte 18. februar 2010 på nytt om omgjøring av avslaget på
oppholdstillatelse. Begjæringen var begrunnet i datteren Cs tilknytning til Norge. Utlendingsnemnda
avslo begjæringen i vedtak 15. mai 2010. Den viste til at det tidligere var satt utreisefrist for familien,
og det ble understreket at den oppholdt seg ulovlig i riket.

(9)

Den 4. november 2010 varslet familien Utlendingsnemnda om at det ville bli reist søksmål til prøving
av gyldigheten av mai-vedtaket, jf. tvisteloven § 5-2. Et slikt varsel skal etter Utlendingsnemndas
interne retningslinjer anses som en anmodning om omgjøring. Nemnda besluttet derfor 22. november
2010 utsatt iverksetting for vedtaket av 1. februar 2005 i påvente av en ny vurdering.

(10)

Stevningen til Oslo tingrett av 11. desember 2010 rettet seg mot gyldigheten av omgjøringsnektelsen
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av 15. mai 2010.
(11)

Omgjøringsbegjæringen ble behandlet og avgjort i nemndsmøte av en nemndleder og to
nemndmedlemmer. Utlendingsnemnda besluttet 15. desember 2010 enstemmig ikke å ta
omgjøringsbegjæringen til følge og satte utreisefristen til 17. januar 2011. Jeg nevner at det er opplyst
at dette vedtaket inngikk i det samme praksisavklaringsprosjektet som er omtalt i førstvoterendes
votum i sak 2012/688 (HR-2012-2398-P) avsnitt 11.

(12)

Etter forgjeves å ha anmodet om utsatt iverksetting, begjærte familien midlertidig forføyning ved Oslo
tingrett. I kjennelse 17. februar 2011 ble begjæringen ikke tatt til følge.

(13)

I hovedsøksmålet for tingretten ble det nedlagt påstand om at nemndas beslutninger av 15. mai og 15.
desember 2010 skulle kjennes ugyldige. Oslo tingrett avsa 31. mai 2011 dom med slik domsslutning:
«1. Staten ved Utlendingsnemnda frifinnes.
2. Sakskostnader tilkjennes ikke.»

(14)

Dommen ble anket til Borgarting lagmannsrett, som 12. mars 2012 avsa dom (LB-2011-135931) med slik
domsslutning:
«1. Anken forkastes.
2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler B og A en for begge og begge for en 41 400 –
førtientusenfirehundre – kroner til staten ved Utlendingsnemnda innen 2 – to – uker fra
dommens forkynnelse.»

(15)

Familien ble den 26. mars 2012 uttransportert til Bosnia-Hercegovina av Politiets utlendingsenhet.

(16)

Lagmannsrettens dom er anket til Høyesterett. Anken gjelder lagmannsrettens rettsanvendelse
vedrørende utlendingsloven § 38 jf. barnekonvensjonen artikkel 3. Videre er det anført at
Utlendingsnemndas vedtak bygget på feil faktum, at det var grovt urimelig og utgjorde usaklig
forskjellsbehandling.

(17)

Høyesteretts ankeutvalg har tillatt anken fremmet «for så vidt gjelder rettsanvendelsen ved
anvendelsen av utlendingsloven § 38 jf. barnekonvensjonen artikkel 3». For øvrig ble anken ikke
tillatt fremmet.

(18)

Justitiarius har besluttet at saken skal avgjøres i plenum, jf. domstolloven § 5 fjerde ledd siste setning
og § 6 andre ledd. Den er, som nevnt, behandlet i sammenheng med sak 2012/688 (HR-2012-2398-P).

(19)

Norsk Organisasjon for Asylsøkere – NOAS – fikk ved ankeutvalgets kjennelse 10. oktober 2012
(HR-2012-1920-U) tillatelse til å opptre som partshjelper til fordel for de ankende parter.

(20)

Ved beslutning 1. november 2012 (HR-2012-2065-U) tillot ankeutvalget at de ankende parter kunne
fremme to nye krav ved å nedlegge påstand om fastsettelsesdom for at utsendelsen av C var i strid
med Den europeiske menneskerettskonvensjon, EMK, artikkel 8 og FNs barnekonvensjon artikkel 3.

(21)

Ankeforhandlingene ble avsluttet 23. november 2012. Den europeiske menneskerettsdomstolen,
heretter EMD, avsa 4. desember 2012 dom i saken Butt mot Norge (EMD-2009-47017). Samme dag
fikk prosessfullmektigene anledning til å fremkomme med merknader i den grad de mener dommen
har betydning for de sakene som skal avgjøres i plenum. Merknader er innkommet i prosesskriv fra
partene og partshjelperen.

(22)

De ankende parter – B, A og C – gjør gjeldende at Utlendingsnemndas vedtak 15. desember 2010 er
ugyldig. For spørsmålet om vedtakets gyldighet skal prøves på grunnlag av faktum på vedtaks- eller
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domstidspunktet er det gjort gjeldende samme anførsler som i sak 2012/688 (HR-2012-2398-P). Det
samme gjelder for forståelsen av utlendingsloven § 38 sammenholdt med barnekonvensjonen artikkel
3. På disse punktene viser jeg til førstvoterendes redegjørelse i Høyesteretts dom i nevnte sak.
(23)

Om de særlige spørsmålene i denne saken er det anført:

(24)

Begrunnelsen inneholder ingen tilfredsstillende vurdering av Cs tilknytning til Norge. Hennes
integrasjon og tilknytning til landet er heller ikke vurdert opp mot de konsekvensene en retur til
Bosnia-Hercegovina vil ha for henne. Hun er dessuten ikke hørt slik barnekonvensjonen artikkel 12 og
utlendingsforskriften § 17-3 krever. Disse manglene viser at Utlendingsnemnda ikke har vurdert
barnets beste på en forsvarlig måte.

(25)

Da hun ble sendt ut av landet, hadde hun uansett en slik tilknytning til Norge at utsendelsen var et
brudd på hennes rett til privatliv etter EMK artikkel 8. Dette begrepet er vidt og omfatter også retten
til «personal and social ties». EMDs praksis er ikke til hinder for at barn som oppholder seg ulovlig i
et land, er beskyttet av bestemmelsen. Norske domstoler bør ikke vise tilbakeholdenhet og overlate til
EMD å vise vei i dette spørsmålet. Det er adgang til å gi fastsettelsesdom for dette
konvensjonsbruddet.

(26)

Utsendelsen av C var også i strid med barnekonvensjonen artikkel 3. Forarbeidene til
menneskerettsloven viser at inkorporasjonen av denne konvensjonen i norsk rett skal vise at Norge tar
konvensjonsforpliktelsene alvorlig. Hensynet til et effektivt vern tilsier at det da kan gis
fastsettelsesdom for brudd på barnekonvensjonen artikkel 3.

(27)

B mfl. har nedlagt slik påstand:
«1. Utlendingsnemndas beslutning av 15.12.2010 om ikke å omgjøre tidligere avslag på
oppholdstillatelse på humanitært grunnlag er ugyldig.
Subsidiært: Lagmannsrettens dom oppheves.
2. Uttransporteringen av C den 26.03.2012 er i strid med FNs barnekonvensjon art. 3.
3. Uttransporteringen av C den 26.03.2012 er i strid med EMK art. 8.
4. Staten v/Utlendingsnemnda erstatter C, B og A sakens omkostninger for Oslo tingrett med kr
124 630.»

(28)

Partshjelperen – Norsk Organisasjon for Asylsøkere – har for spørsmålet om det er faktum på vedtakseller domstidspunktet som skal legges til grunn ved prøvingen av vedtakets gyldighet, anført det
samme som i sak 2012/688 (HR-2012-2398-P). Det samme gjelder for forståelsen av utlendingsloven
§ 38 sammenholdt med barnekonvensjonen artikkel 3. Jeg nøyer meg med å vise til førstvoterendes
redegjørelse i Høyesteretts dom i nevnte sak.

(29)

Norsk Organisasjon for Asylsøkere har nedlagt slik påstand:
«1. Utlendingsnemndas beslutning av 15. desember 2010 er ugyldig (uforbindtlig).
2. Subsidiært: Lagmannsrettens dom oppheves.
3. Utsendelsen av C er i strid med Barnekonvensjonen artikkel 3.
4. Utsendelsen av C er i strid med EMK artikkel 8.
5. Staten dekker NOAS' sakskostnader for Høyesterett.»

(30)

Ankemotparten – staten v/Utlendingsnemnda – har også gjort gjeldende samme anførsler som i sak
2012/688 (HR-2012-2398-P) for spørsmålet om hvilket faktum som skal legges til grunn ved
prøvingen av vedtakets gyldighet, og om forståelsen av utlendingsloven § 38 sammenholdt med
barnekonvensjonen artikkel 3. Jeg nøyer meg med å vise til førstvoterendes redegjørelse i
Høyesteretts dom i nevnte sak.
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(31)

Om de særlige spørsmålene i denne saken er det anført:

(32)

Både sakshistorien og vedtaket viser at barnets beste som et grunnleggende hensyn er forsvarlig
vurdert og avveid mot de øvrige hensyn i samsvar med de kravene som følger av utlendingsloven §
38, jf. barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1.

(33)

EMK artikkel 8 kommer ikke til anvendelse i Cs tilfelle. Etter EMDs praksis forutsetter vern etter
denne bestemmelsen at man har lovlig opphold. For personer uten lovlig opphold er
konvensjonskrenkelse bare aktuelt dersom vedtaket medfører splittelse fra familien – noe som ikke er
tilfellet i denne saken. Under enhver omstendighet er utsendelsen i samsvar med vilkårene i EMK
artikkel 8 nr. 2 for tillatte inngrep.

(34)

Det bestrides at det kan gis fastsettelsesdom for brudd på barnekonvensjonen artikkel 3. Denne
bestemmelsen angir utelukkende en retningslinje for skjønnsutøvelsen, og den etablerer ikke
individuelle rettigheter. Det foreligger derfor ikke noe rettskrav som det etter tvisteloven § 1-3 kan gis
dom for. Barnekonvensjonen artikkel 3 er dessuten ikke krenket.

(35)

Staten v/Utlendingsnemnda har nedlagt slik påstand:
«1a. Prinsipalt: Krav om fastsettelsesdom for brudd på Barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 avvises.
1b. Subsidiært: Staten v/Utlendingsnemnda frifinnes for påstanden om brudd på
Barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1.
2. Staten v/Utlendingsnemnda frifinnes for påstanden om brudd på EMK artikkel 8.
3. Anken forkastes.»

(36)

Jeg er kommet til at anken og kravene om fastsettelsesdom ikke fører fram.

(37)

Spørsmålet er om Utlendingsnemndas nektelse 15. desember 2010 av å omgjøre sitt vedtak fra 1.
februar 2005 hvor de ankende partene ikke ble gitt opphold på humanitært grunnlag, er ugyldig. Ved
vedtaket 15. desember 2010 var datteren i familien, C, 7 år og 3 måneder gammel og gikk i 2. klasse i
norsk skole. Da familien ble utsendt i mars 2012, var hun 8 år og 6 måneder med like lang botid her.
På vedtakstidspunktet i desember 2010 hadde familien oppholdt seg ulovlig i Norge i om lag 4 år og
10 måneder, mens den ulovlige oppholdstiden ved uttransporteringen var 6 år og 2 måneder.

(38)

Saken reiser en rekke rettslige spørsmål. Flere av dem er avgjort i Høyesteretts dom i dag i sak
2012/688 (HR-2012-2398-P).

(39)

For det første er det avgjort at vedtaket skal prøves på grunnlag av faktum på vedtaks- og ikke på
domstidspunktet. Ved vurderingen av vedtakets gyldighet skal det dermed ses bort fra den økte
tilknytningen for C etter 15. desember 2010.

(40)

Det har også skjedd en rettslig avklaring av innholdet i utlendingsloven § 38 sammenholdt med
barnekonvensjonen artikkel 3. Jeg viser til førstvoterendes omfattende behandling av dette spørsmålet
i den nevnte dommen. Om rammene for domstolenes prøving har hun vist til førstvoterendes
oppsummering i Rt-2009-1261 avsnitt 75 til 77 hvor det i avsnitt 77 konkluderes med at
«[d]omstolenes oppgave blir ... å kontrollere forvaltningens generelle forståelse av begrepet 'barnets
beste' på det aktuelle saksområdet, og at hensynet er forsvarlig vurdert og avveid mot eventuelle
motstående hensyn. Den konkrete vurderingen av barnets beste, og den konkrete
interesseavveiningen, hører derimot under forvaltningens frie skjønn». Førstvoterende i sak 2012/688
(HR-2012-2398-P) har deretter oppsummert prøvingen slik:
«Oppsummeringsvis betyr dette at domstolene kan prøve fullt ut om forvaltningen har
tolket loven riktig. At hensynet til barnets beste, herunder barnets tilknytning til Norge,
må være forsvarlig vurdert og avveid mot eventuelle motstående hensyn, innebærer at det
må fremgå av vedtaket at hensynet til barnets beste er tillagt vekt som et grunnleggende
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hensyn. Innenfor disse rammene kan domstolene ikke prøve den konkrete
interesseavveiningen.»
(41)

Jeg bygger på disse rammene ved prøvingen av vedtaket i denne saken.

(42)

Selv om det også fremgår av førstvoterendes votum i sak 2012/688 (HR-2012-2398-P), nevner jeg at
både utlendingsloven § 38 tredje ledd og utlendingsforskriften § 8-5 implementerer FNs
barnekonvensjon artikkel 3 nr. 1, hvor det heter:
«Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private
velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer,
skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.»

(43)

Jeg nevner videre at det også følger av utlendingsloven § 3 at loven skal praktiseres i samsvar med
«internasjonale regler som Norge er bundet av når disse har til formål å styrke individets stilling».

(44)

Er Utlendingsnemndas vedtak av 15. desember 2010 ugyldig?

(45)

Spørsmålet blir så om Utlendingsnemndas vedtak av 15. desember 2010 vurdert ut fra disse
utgangspunktene er ugyldig.

(46)

Nemnda innleder vurderingen etter utlendingsloven § 38 med å understreke at i saker som omfatter
barn «skal det legges særlig vekt på den tilknytning barnet har opparbeidet seg til Norge». Den uttaler
at utlendingsforskriften § 8-5 ikke i seg selv gir grunnlag for opphold, men at den gir anvisning på et
særskilt vurderingstema ved avgjørelsen av om det skal gis oppholdstillatelse til familier med barn.
Videre uttaler nemnda at med «tilknytning til riket» menes tilknytning som følge av lang botid, og at
varigheten vil være et sentralt moment ved vurderingen av om dette vilkåret er oppfylt.

(47)

Nemnda vurderer deretter de ulike tilknytningselementene for Cs del. Den peker på at hun er født her,
hadde gått mange år i barnehage, og at hun gikk i andre klasse i barneskolen. Samtidig fremheves det
at på grunn av hennes lave alder har tilknytningen først og fremst vært til foreldrene. Deretter heter
det:
«På grunnlag av opplysningene i saken legger også nemnda til grunn at hun også har
tilknytning til sine omgivelser, i og med at hun i flere år har gått i barnehage, nå går på
skole, og snakker norsk.»

(48)

Jeg finner det klart at nemnda har lagt til grunn at det vil være til Cs beste om hun får bli i landet, og
at hun har opparbeidet en slik tilknytning til riket at dette kan være utslagsgivende for avgjørelsen.

(49)

Deretter fortsetter nemnda:
«Selv om det legges til grunn at C har opparbeidet seg tilknytning til riket, er nemnda
enig i at dette likevel ikke innebærer at en tillatelse skal gis, men at dette er et moment i
helhetsvurderingen som det skal legges særlig vekt på, jf. ovenfor om dette. Også andre
hensyn kan vektlegges i helhetsvurderingen.»

(50)

Nemnda avveide deretter betydningen av Cs tilknytning til Norge sammenholdt med de
innvandringspolitiske hensyn som gjør seg gjeldende. Den kom til at innvandringspolitiske hensyn
gjorde seg «sterkt gjeldende i en sak som denne», og at disse hensynene måtte gis «større vekt» ved
helhetsvurderingen i denne saken, og at de «tilsier» at tillatelse ikke gis. I denne sammenheng vises
det til at familien ikke hadde rettet seg etter plikten til å forlate riket til tross for at denne plikten har
vært påpekt flere ganger, og at familien totalt hadde oppholdt seg ulovlig i riket mer enn 4 år og 10
måneder. Deretter heter det:
«I henhold til barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 skal barnets beste være et
grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn. Det at barnets beste skal
være et viktig hensyn, utelukker imidlertid ikke at innvandringspolitiske hensyn og andre
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hensyn kan være relevante og avgjørende.»
(51)

Som det fremgår av dommen i sak 2012/688 (HR-2012-2398-P), er det ikke i strid med
utlendingsloven § 38 tredje ledd sammenholdt med barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 når
Utlendingsnemnda konkluderer med at innvandringspolitiske hensyn etter en helhetsvurdering av
saken kan være «avgjørende».

(52)

Etter min oppfatning kan det nok sies at vedtaket har enkelte svakheter i sin oppbygging: Som
redegjørelsen foran viser, er hensynet til barnets beste som et grunnleggende hensyn først uttrykkelig
trukket fram etter at det er vist til nødvendigheten av å foreta en helhetsvurdering. Men på den annen
side er det ved helhetsvurderingen trukket fram som et særlig hensyn at C har opparbeidet seg
tilknytning til riket, som er det vesentlige hensynet ved vurderingen av «barnets beste».

(53)

Jeg finner det etter dette ikke tvilsomt at nemnda har lagt en riktig forståelse av utlendingsloven § 38
til grunn for sin vurdering av om det skal gis oppholdstillatelse. I vedtaket er det uttrykkelig fremhevet
at i saker som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn, at barnets tilknytning til
riket skal tillegges særlig vekt ved vurderingen av om tillatelse skal gis, men at
innvandringsregulerende hensyn etter omstendighetene kan få avgjørende betydning også i slike
saker.

(54)

Vedtaket viser også at hensynet til barnets beste – Cs tilknytning til landet – er vektlagt og forsvarlig
vurdert og avveid mot motstående hensyn. At familien ikke etterkom plikten til å forlate riket, er det,
slik denne saken ligger an, saklig grunn til å legge vekt på. Selve den konkrete avveiningen kan, som
nevnt, domstolene ikke prøve.

(55)

Det følger av barnekonvensjonen at forvaltningen også må foreta en forsvarlighetsvurdering. En slik
vurdering har nemnda foretatt. Om dette heter det:
«C vil returnere til hjemlandet med sine foreldre, og det er ikke fremkommet
opplysninger som tilsier at de ikke er i stand til å gi henne forsvarlig omsorg, eller at det
av andre grunner ikke vil være forsvarlig å returnere henne til hjemlandet. Selv om
Bosnia-Hercegovina fremdeles har en rekke samfunnsmessige utfordringer, er ikke
utfordringene så store at det ikke er forsvarlig å returnere dit. Opplysningene om at C har
mindre kunnskap om sitt hjemlands språk finner heller ikke nemnda å være avgjørende i
vurderingen av hva som er barnets beste i denne saken, og bemerker at det må antas at
hun vil tilpasse seg morsmålet relativt raskt.»

(56)

Dette sitatet viser at nemnda har lagt vekt på at barnet vil returnere til foreldrenes hjemland sammen
med foreldrene, og at dette etter nemndas oppfatning ikke vil reise spesielle problemer. Avveiningen
av de kryssende hensyn kan domstolene ikke prøve.

(57)

De ankende parter har vist til at det følger av barnekonvensjonen artikkel 12 og utlendingsforskriften
§ 17-3 at C skulle vært hørt, og at det er en feil ved saksbehandlingen at hun ikke har fått uttale seg
direkte for nemnda. Som jeg allerede har påvist, må det klart legges til grunn at Utlendingsnemnda
ved helhetsvurderingen etter utlendingsloven § 38 tredje jf. første ledd sammenholdt med
barnekonvensjonen artikkel 3, har tatt utgangspunkt i at Cs beste ville være å få fortsette å bo i Norge
og opprettholde den tilknytningen som hun hadde etablert. Det er ingen holdepunkter for at vedtaket
hadde blitt et annet om barnet hadde blitt hørt. Jeg tilføyer at barnets interesser har vært ivaretatt av
familiens advokat.

(58)

Ved drøftingen av de innvandringsregulerende hensyn har nemnda uttalt:
«Nemnda bemerker særlig at klagerne har blitt kontaktet av politiets utlendingsenhet ved
flere anledninger og blitt anmodet om å skaffe reisedokumenter. Fremskaffelse av slike
dokumenter anses mulig, men krever fremmøte ved ambassaden, noe klagerne har vært
uvillige til å gjøre. Etter nemndas vurdering tilsier innvandringspolitiske hensyn at en slik
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trenering av utreiseplikten ikke bør premieres med en tillatelse.»
(59)

De ankende parter har gjort gjeldende at Utlendingsnemnda bygger på uriktig faktum når det
fremheves at familien under oppholdet ble kontaktet av politiet ved flere anledninger. Lagmannsretten
tok ikke stilling til denne uenigheten, idet den ikke kunne se at de aktuelle opplysningene kunne anses
å ha virket inn på beslutningens innhold.

(60)

De opplysningene som nemnda viser til, fremgår av en politirapport av 25. november 2010. Når
lagmannsretten ikke tok stilling til om familien ble kontaktet av politiet, og anførselen ikke er forfulgt
fra statens side for Høyesterett, finner jeg ikke grunnlag for å vektlegge dette forholdet i min
vurdering. I likhet med lagmannsretten tar jeg derfor ikke stilling til hvordan det har forholdt seg, idet
heller ikke jeg kan se at dette forholdet kan ha virket inn på avgjørelsens innhold. Om dette bemerker
jeg:

(61)

Ut fra vedtakets formulering kunne det isolert sett se ut som det er tilsidesettelsen av de angivelig
gjentatte henvendelsene fra politiet som utgjør «slik trenering». Dette er imidlertid en formulering
som henger igjen fra det forutgående vedtaket 15. mai 2010. Der heter det:
«Klagerne har således totalt sett oppholdt seg ulovlig i riket i over 4 år. Etter UNEs
vurdering tilsier innvandringspolitiske hensyn at en slik trenering av utreiseplikten ikke
bør premieres med en tillatelse.»

(62)

Ettersom politinotatet først forelå i november 2010, må det synet nemnda bygget på 15. mai 2010 om
at det allerede da forelå trenering, nødvendigvis ha referert til at familien til tross for gjentatte pålegg
om utreise, likevel ikke forlot landet. Dette må fortsatt ha vært den mest fremtredende omstendigheten
ved saken da nytt vedtak ble truffet syv måneder senere. Informasjonen i politinotatet som viste et
initiativ fra politiets side våren 2010, kan i så måte ikke ha begrunnet vedtaket 15. desember 2010.

(63)

Jeg tilføyer at plikten til å forlate landet også innebærer en selvstendig plikt til å skaffe seg
nødvendige reisedokumenter. En henvendelse til sitt lands ambassade er en nærliggende oppfølgning
av denne plikten uavhengig av om Politiets utlendingsenhet har gitt noen uttrykkelig oppfordring om
det.

(64)

Som jeg tidligere har understreket, må det fremgå av vedtaket at hensynet til barnets beste er
forsvarlig vurdert og avveid mot motstående hensyn, og at dette hensynet er tillagt vekt som et
grunnleggende hensyn. På bakgrunn av denne gjennomgangen finner jeg det klart at vedtaket 15.
desember 2010 oppfyller dette kravet, og at det dermed er gyldig.

(65)

Krenker utsendelsen av C EMK artikkel 8?

(66)

De ankende parter har krevd fastsettelsesdom for at utsendelsen av C krenker EMK artikkel 8 om
retten til privatliv. Jeg er enig i at det er prosessuell adgang til eventuelt å avsi en slik dom.

(67)

Innledningsvis nevner jeg at det på bakgrunn av de ankende parters prosedyre for Høyesterett er uklart
om de har anført at også vedtaket 15. desember 2010 er i strid med EMK artikkel 8. Ettersom jeg er
kommet til at utsendelsen av C – som i tid ligger etter vedtaket – klart ikke krenker artikkel 8, har det
ikke vært grunn til å gå nærmere inn på dette. Det forutgående vedtaket kan ikke være
konvensjonsstridig så lenge den etterfølgende utsendelsen ikke krenker artikkel 8.

(68)

Jeg går etter dette over til å vurdere om utsendelsen krenket EMK artikkel 8 som lyder:
«Retten til respekt for privatliv og familieliv
1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet
unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av
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hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd,
for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å
beskytte andres rettigheter og friheter.»
(69)

I og med at familien ble uttransportert samlet, er det ikke spørsmål om utsendelsen krenker retten til
respekt for Cs «familieliv». Spørsmålet er om hennes rett til «respekt for sitt privatliv» er krenket ved
at hun som følge av utsendelsen får sitt tilvante liv og tilknytning til Norge brutt opp.

(70)

Konvensjonens begrep «privatliv» favner vidt. Jeg viser her til EMDs storkammerdom 18. oktober
2006 i sak Üner mot Nederland ( EMD-1999-46410-2) om utvisning hvor det i avsnitt 59 heter at
«... Article 8 also protects the right to establish and develop relationships with other
human beings and the outside world ... and can sometimes embrace aspects of an
individual's social identity.»

(71)

Videre heter det samme sted at
«... it must be accepted that the totality of social ties between settled migrants and the
community in which they are living constitute part of the concept of 'private life' within
the meaning of Article 8. Regardless of the existence or otherwise of a 'family life',
therefore, the Court considers that the expulsion of a settled migrant constitutes
interference with his or her right to respect for private life.»

(72)

Av dette fremgår det at utvisning kan være en krenkelse av privatlivet.

(73)

Fra tiden forut for desember 2012 er det ikke påvist noen avgjørelse fra EMD som konkluderer med at
utsendelse av en immigrant uten lovlig opphold i landet har krenket respekten for vedkommendes
«privatliv».

(74)

EMD kom i dom 4. desember 2012 i saken Butt mot Norge (EMD-2009-47017) til at det ville utgjøre
en krenkelse av EMK artikkel 8 om Norge returnerte to personer til Pakistan som var født der av
pakistanske foreldre, og som nå er 27 og 26 år gamle. Da denne saken er sentral for vår sak, er det
nødvendig å gå inn på saksforholdet i den.

(75)

De to personene, som er født i 1985 og 1986, kom i 1989 til Norge sammen med sin mor. I februar
1992 ble de i henhold til den dagjeldende utlendingsloven § 8 andre ledd innvilget oppholdstillatelse
på humanitært grunnlag. Sommeren 1992 returnerte imidlertid moren og barna til Pakistan, og de kom
først tilbake til Norge ved årsskiftet 1995/1996. Utlendingsdirektoratet, som ikke var kjent med dette,
gav dem i august 1995 bosettingstillatelse, jf. den dagjeldende utlendingsloven § 12. Da
Utlendingsdirektoratet oppdaget at bosettingstillatelsen var gitt på grunnlag av uriktige opplysninger,
ble den tilbakekalt i januar 1999, og de fikk samtidig avslag på videre opphold i Norge. Etter dette har
de to oppholdt seg i Norge uten oppholdstillatelse.

(76)

Av særlig interesse for vår sak nevner jeg at moren forsvant ved årsskiftet 2000/2001, og at de to
barna ikke fikk kontakt med henne før hun ble innlagt på sykehus i 2004. Da de i mai 2001 skulle
tvangsutsendes til Pakistan, kom politiet til at dette ville være uforholdsmessig, idet de verken hadde
kontakt med moren eller sin familie i Pakistan. I denne perioden bodde de hos en onkel og en tante i
Oslo.

(77)

Moren ble i september 2005 utsendt til Pakistan, og hun døde i august 2007. Barna har hele tiden bodd
i Norge. Om deres tilknytning til Norge uttaler EMD i dommens avsnitt 76:
«The Court notes from the outset that the first and second applicants arrived in Norway in
1989 at the age of four and three years, respectively. Apart from an interval of three years
and a half from the summer of 1992 to early 1996, they have lived there since then. Their
mother went into hiding around the turn of the year 2000 – 2001, was expelled in 2005
and died in 2007. Their father remained in Pakistan. During most of their stay in Norway,
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the applicants lived at the home of their maternal uncle and aunt (their mother's brother
and sister) with family in Oslo, who took care of them. As observed by the High Court in
its judgment of 14 November 2008 (see paragraph 35 above) the applicants lived with
them until 2005 and must therefore be presumed to have close emotional links to this part
of the family. The Court further finds it established that the applicants lived with their
uncle and aunt for most of the time thereafter. This was also where they had their friends
and social network. They had received the essential part of their education and upbringing
in Norway and mastered the Norwegian language to the full. It is obvious that with time
the applicants had developed a strong personal and social attachment to Norway. The
Court sees no reason to doubt that they both had such 'family life' and 'private life' in
Norway as fall within the scope of protection of Article 8 of the Convention. The
Government's suggestion that the private- and family life interests at stake were only at
the fringes of the Article 8 rights must be rejected.»
(78)

Denne avgjørelsen bygger altså på at også personer uten lovlig opphold i landet etter omstendighetene
kan etablere «private life» som beskyttes av EMK artikkel 8. For graden av beskyttelse er det
imidlertid av sentral betydning hva EMD deretter uttaler i avsnitt 77:
«As to the issue of compliance, the Court reiterates that a State is entitled, as a matter of
well-established international law and subject to its treaty obligations, to control the entry
of aliens into its territory and their residence there. The Convention does not guarantee
the right of an alien to enter or to reside in a particular country ... .»

(79)

Samme synspunkt er understreket i en rekke tidligere avgjørelser som jeg ikke finner grunn til å gå inn
på.

(80)

EMDs praksis viser videre at for beskyttelsen etter artikkel 8 er det av stor betydning om den aktuelle
personen er en «settled migrant». Dette illustreres også av saken Butt mot Norge. Som det fremgår av
sitatet fra dommens avsnitt 76, kom EMD til at søskenparet Butt hadde etablert «private life» i Norge.
Hvorvidt de kunne regnes som «settled migrants», behandles i avsnitt 78. EMD understreker her at
hensett til at deres opphold i Norge hadde vært ulovlig siden 1996, kunne de ikke «be viewed as
'settled migrants' as this notion has been used in the case-law». Et sammenhengende ulovlig opphold i
Norge på nærmere 17 år kvalifiserte altså ikke for at de kunne regnes som «settled migrants». Under
henvisning til domstolens tidligere praksis konkluderte EMD etter dette i avsnitt 79 med at en
utsendelse fra riket bare «in exceptional circumstances» ville krenke artikkel 8.

(81)

Når EMD kom til at det forelå «exceptional circumstances», synes domstolen å ha lagt stor vekt på
«the unusually long duration of the applicants' unlawful stay in Norway», og at det derfor var
«questionable whether general immigration policy considerations would carry sufficient weight to
regard the refusal of residence 'necessary in a democratic society' ...» (avsnitt 85). Et annet sentralt
moment synes å ha vært at det tok svært lang tid før utlendingsmyndighetene tilbakekalte
bosettingstillatelsen (avsnitt 81), og at det først var i mai 2001 de to barna ble klar over sitt ulovlige
opphold i Norge. Det ble derfor fremhevet at «[i]t thus appears that their family- and other social ties
in the host State had already been formed when it was brought to their attention that the persistence of
those ties would be precarious» (avsnitt 82).

(82)

Videre kunne de ikke klandres for ikke å ha skaffet seg nødvendige reisedokumenter før de oppnådde
myndighetsalderen, idet de var avhengig av bistand fra moren som hadde ukjent oppholdssted (avsnitt
83). Og etter at de hadde nådd myndighetsalderen, hadde ikke utlendingsmyndighetene gjort noe
forsøk på å sende dem til Pakistan (avsnitt 84). Etter hvert hadde de etablert «strong family- and
private life ties to Norway» (avsnitt 87) samtidig som deres tilknytning til Pakistan ikke var
«particularly strong». De hadde ikke sett sin far siden 1996 og moren var død, og de ville «encounter
social and professional difficulties» dersom de ble sendt til Pakistan (avsnitt 88).

(83)

For vurderingen av om utsendelsen av C krenket EMK artikkel 8 er det også av interesse å
sammenligne hennes sak med en sak hvor EMD konkluderte med at artikkel 8 ikke var krenket. Jeg
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viser til EMD's avgjørelse 7. oktober 2004 i saken Dragan med flere mot Tyskland (EMD-200333743). Klagerne var en kvinne, født i 1957, og to barn født i 1985 og 1987. De kom fra Romania og
hadde i 2004 bodd i Tyskland i 14 år. Klagerne hadde ikke lenger noen forbindelse med Romania, idet
moren hadde frasagt seg sitt statsborgerskap i Romania – noe som fikk tilsvarende konsekvens for de
to barna. Barna, som i 2004 var 19 og 17 år gamle, hadde hatt all sin skolegang i Tyskland. Til tross
for dette kom EMD til at deres klage over å ha blitt nektet opphold i Tyskland var åpenbart grunnløs
og avviste klagen. Etter å ha understreket at EMK ikke sikrer en utlending rett til å reise inn i eller å
være bosatt i en gitt stat, og videre at artikkel 8 «ikke garanterer noen rett til å velge det mest
hensiktsmessige stedet for å bygge et familieliv», uttaler EMD i norsk oversettelse:
«Domstolen merker seg at saksøkerne aldri har fått oppholdstillatelse i Tyskland. Alle
deres søknader om det har blitt avslått. Følgelig pliktet saksøkerne å forlate tysk
territorium, i henhold til utlendingslovens artikkel 42 § 1 ... Det har likevel vist seg
umulig å sende dem ut fordi saksøkerne hadde frasagt seg sitt rumenske statsborgerskap i
hhv. 1992 og 1993, med rumenske myndigheters samtykke, og at den rumenske stat lenge
nektet å ta tilbake sine forhenværende borgere. Disse hindrene som sto i veien for
tilbakesending av saksøkerne, har likevel ikke ført til at tyske myndigheter har frafalt
kravet om at de plikter å forlate tysk territorium. Dermed er returen av dem ikke en
handling som rammes av bestemmelsen i Konvensjonens artikkel 8 § 1 om respekt for
familielivet. Det at saksøkerne nekter å returnere til Romania og akter å forbli i Tyskland,
er ikke relevant i denne sammenheng ... .»
(84)

Denne avgjørelsen viser at for immigranter som ikke er «settled migrants», skal det svært mye til for
at en utsendelse krenker artikkel 8.

(85)

Som jeg allerede har understreket, er det ikke påvist noen avgjørelse før Buttsaken hvor EMD har lagt
til grunn at personer som ikke er «settled migrants» likevel har etablert «private life» i konvensjonens
forstand. Da Cs opphold i Norge er langt kortere enn oppholdet til søskenparet Butt, er det ikke gitt at
hun har etablert «private life» i Norge. Jeg lar imidlertid dette spørsmålet stå åpent, idet det – som jeg
nå skal begrunne – uansett ikke foreligger «exceptional circumstances» i hennes sak.

(86)

C har også et betydelig kortere opphold i Norge enn barna hadde i Dragansaken. Og flere av årene
gjelder en periode hvor hennes følelsesmessige og sosiale bånd primært var knyttet til foreldrene. Hun
ble returnert sammen med sine foreldre til et land hvor hun har to halvsøsken. Og i likhet med hva
som var tilfellet i Dragansaken og delvis forskjellig fra Buttsaken, har foreldrene hele tiden vært klar
over sin plikt til å returnere til Bosnia-Hercegovina. Jeg viser til at ved hvert avslag på opphold i
Norge ble de gjort kjent med sin plikt til å forlate landet – en plikt som de hele tiden har misligholdt.
Spørsmålet blir dermed om C i forhold til EMK artikkel 8 kan belastes sine foreldres kunnskap og
mislighold. Om dette uttaler EMD i saken Butt mot Norge (EMD-2009-47017) avsnitt 79:
«In this regard the Court has noted the general approach of the Borgarting High Court that
strong immigration policy considerations would in principle militate in favour of
identifying children with the conduct of their parents, failing which there would be a great
risk that parents exploited the situation of their children in order to secure a residence
permit for themselves and for the children .. The Court, seeing no reason for disagreeing
with this general approach, ... .»

(87)

Rett nok uttaler EMD i det påfølgende avsnitt 80 at «the need to identify children with the conduct of
their parents could not always be a decisive factor». Når EMD i Buttsaken fant at det ikke burde
foretas identifikasjon, ble dette begrunnet med at «in the concrete case there had been no such risk of
exploitation as mentioned above since the applicants had reached the age of majority and their mother
had died». Buttsaken atskiller seg altså klart fra vår sak som på ingen måte er atypisk, idet foreldrene
over år – i likhet med en god del andre familier – har misligholdt sin plikt til å forlate landet. Når man
da, som EMD understreker i Buttsaken avsnitt 90, skal «strike a fair balance between its public
interest in ensuring effective immigration control, on the one hand, and the applicants' interests in
remaining in Norway in order to pursue their private- and family life, on the other hand», har jeg
kommet til at det i denne saken uansett ikke foreligger «exceptional circumstances». Utsendelsen av
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familien til Bosnia-Hercegovina krenket dermed ikke Cs rettigheter etter EMK artikkel 8.
(88)

Kan det gis fastsettelsesdom for at utsendelsen av C krenker barnekonvensjonen artikkel 3?

(89)

Etter mitt syn kan det ikke av våre internasjonale forpliktelser utledes noe krav om fastsettelsesdom
for brudd på barnekonvensjonen artikkel 3. Spørsmålet er dermed om det følger av tvisteloven § 1-3 at
det kan kreves fastsettelsesdom for en slik krenkelse. Etter paragrafens første ledd forutsettes at det er
tale om et «rettskrav», og andre ledd krever at det foreligger et «reelt behov» for å få avgjort kravet.
Det er dermed naturlig å undersøke forarbeidene til tvisteloven § 1-3 og hvilke konsekvenser man i
praksis og teori har trukket av dem.

(90)

I NOU 2001:32A Rett på sak Bind A drøfter Tvistemålsutvalget forholdet til internasjonale
konvensjoner i del II punkt 4.3. Særskilt prøving av konvensjonsbrudd ble drøftet i forhold til EMK
og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, SP, og det ble vist til at EMK artikkel 13 og SP
artikkel 2 tredje ledd begge stiller krav om et effektivt, nasjonalt rettsmiddel. Samme sted presiseres
det at «[h]vilken myndighet, og hvilken form rettsmidlet skal ha, er det i utgangspunktet opp til hver
konvensjonsstat å avgjøre, ... Det stilles altså ikke noe generelt krav om domstolsadgang i
menneskerettighetssaker, ...». f

(91)

Ved lov 1. august 2003 nr. 86 ble barnekonvensjonen tilføyd i menneskerettsloven § 2. Den ble
dermed direkte anvendelig som norsk lov slik at konvensjonen ved motstrid går foran annen norsk
lovgivning, jf. lovens § 3. Ot.prp.nr.45 (2002–2003) inneholder uttalelser om betydningen av at
barnekonvensjonen likestilles med de to nevnte konvensjonene. På side 25 uttales det:
«Inkorporasjon av barnekonvensjonen er den innarbeidingsmetode som gir den sterkeste
signaleffekt både nasjonalt og internasjonalt. Ved å inkorporere barnekonvensjonen viser
norske myndigheter tydelig at Norge tar konvensjonen alvorlig, og at vi formelt sett
oppfyller konvensjonens krav. Dette kan være en fordel for Norges internasjonale
menneskerettsarbeid rettet mot barn. Det vil være lettere å stille krav til andre stater når vi
selv har inkorporert konvensjonen, og dermed gjort den direkte anvendelig i norsk rett.
Ved å inkorporere barnekonvensjonen følger Norge også opp barnekomiteens særskilte
oppfordring på dette punkt.
Ved å inkorporere barnekonvensjonen vil man også ivareta hensynet til en helhetlig
framstilling av barns rettigheter i norsk lov. Bestemmelsene kan lettere leses i
sammenheng, og loven vil gi en mer helhetlig oversikt over barns rettigheter.
Inkorporasjon av konvensjonen vil dessuten medføre at barnekonvensjonen i seg selv
framstår som en form for 'rettighetskatalog' i norsk lov ... .»

(92)

På samme side understrekes det også at konvensjonen ved en inkorporering ville komme «på lik linje
med de allerede inkorporerte menneskerettskonvensjoner».

(93)

Det er derimot ikke noe i proposisjonen som tilsier at adgangen til å få særskilt fastsettelsesdom for
krenkelse av konvensjonen ble vurdert i denne sammenheng. I proposisjonen side 41-43 drøftes
forholdet til den dagjeldende tvistemålsloven uten at spørsmålet om effektivt rettsmiddel nevnes.
Sitatene foran gir dessuten god mening selv om inkorporeringen ikke også fikk som prosessuell
konsekvens at det kan kreves særskilt dom for krenkelse av barnekonvensjonen artikkel 3. Jeg kan
ikke se at det i forarbeidenes uttalelse om den generelle likestillingen med de øvrige inkorporerte
konvensjonene ligger noen forutsetning om at det må kunne gis særskilt fastsettelsesdom også for
brudd på barnekonvensjonen, og i alle fall ikke for brudd på prinsippet i artikkel 3. Også brudd på
denne konvensjonen kan prøves ved gyldighetsprøvingen av det aktuelle vedtaket.

(94)

I Rt-2003-301 kom Høyesterett til at det kan kreves fastsettelsesdom for krenkelse av EMK.
Drøftelsen er imidlertid knyttet til konvensjoner som inneholder krav om et effektivt rettsmiddel på
nasjonalt nivå til gjennomføring av konvensjonen – noe som er tilfellet både for EMK, jf. artikkel 13,
og for SP, jf. artikkel 2 tredje ledd, se særlig dommens avsnitt 28 og 39.
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(95)

At det var EMK's krav om effektivt rettsmiddel som begrunnet den særlige søksmålsadgangen ved
påstand om krenkelse av denne konvensjonen, var altså lagt til grunn allerede da Justisdepartementet
la fram Ot.prp.nr.51 (2004–2005) om tvisteloven. Dette følges så opp av departementet i
proposisjonen. På side 154 uttaler departementet:
«Ofte blir det gjort gjeldende at en bestemmelse i en menneskerettskonvensjon er
overtrådt under domstolenes saksbehandling, for eksempel fordi rettergangen hevdes å
krenke retten til en rask og rettferdig rettergang etter EMK artikkel 6 nr. 1, eller fordi det i
en straffesak er tillatt opplesning av politiforklaringer i strid med EMK artikkel 6 nr. 3
bokstav d. Departementet anser det klart at det ikke bør åpnes for et nytt selvstendig
søksmål om hvorvidt domstolenes behandling oppfylte menneskerettskonvensjonenes
krav, heller ikke der domstolene selv har unnlatt å ta stilling til det menneskerettslige
spørsmålet. Når det foreligger rettskraftig dom i en sak, må spørsmålet om
domstolsbehandlingen er i strid med en bestemmelse i en menneskerettskonvensjon,
eventuelt avgjøres ved en klage til konvensjonsorganet.
På den annen side forekommer det tilfeller hvor det ikke finnes noe annet rettsmiddel til å
få prøvd menneskerettsstrid enn søksmål for domstolene. Departementet anser det som
utvalget klart at det må være adgang til å få fremmet et slikt søksmål når den aktuelle
menneskerettskonvensjon stiller krav om et effektivt rettsmiddel, slik EMK artikkel 13 og
SP artikkel 2 nr. 3 gjør. Departementet viser her også til avgjørelsen i Rt-2003-301, som
gjaldt et søksmål for å få prøvd om iverksettelse av en undersøkelsessak etter
barnevernloven § 4-3 var i strid med EMK, jf. 11.8.1 foran. Departementet er enig med
utvalget i at dette hensiktsmessig kan oppnås innenfor rammen av den alminnelige regel
om søksmålsbetingelsene i lovforslaget § 1-3» (uthevet her).

(96)

Barnekonvensjonen var, som allerede påpekt, inkorporert i menneskerettsloven på dette tidspunktet. I
motsetning til EMK og SP stiller imidlertid ikke konvensjonen noe krav om effektivt rettsmiddel, og
den nevnes heller ikke i proposisjonen i denne sammenheng.

(97)

Spørsmålet om krav på effektivt rettsmiddel er utførlig drøftet i Schei mfl., Tvisteloven,
Kommentarutgave, 2007 side 39-40 under margtittelen «[s]øksmålsvilkår og
menneskerettskonvensjonene». Her heter det blant annet på side 39:
«Også kravet i EMK artikkel 13 og SP artikkel 2 (3) til effektiv nasjonal prøving av om
det foreligger krenkelse av rettigheter etter konvensjonen, vil medføre at slike spørsmål i
mange tilfeller må kunne bringes inn for domstolene, ... .»

(98)

Videre uttales det på side 40 at «[m]en det er også grunn til å fremheve, særlig i tilfeller hvor det er
nærliggende at det kan foreligge en konvensjonskrenkelse, at de hensyn som ligger bak
subsidiaritetsprinsippet i EMK artikkel 13, gir føringer i retning av en vid og effektiv nasjonal prøving
av om det foreligger konvensjonsstrid». Også drøftelsen i samme bok på side 52-56 til å kreve særskilt
fastsettelsesdom knytter seg utelukkende til SP og EMK. Barnekonvensjonen er ikke nevnt.

(99)

Denne gjennomgangen viser at det er retten til et effektivt rettsmiddel og hensynet til
subsidiaritetsprinsippet som har begrunnet adgangen til å kreve særskilt fastsettelsesdom for brudd på
EMK og SP. Etter min mening har ikke spørsmålet kommet i noen annen stilling etter uttalelsen i Rt2011-1666 avsnitt 32 der adgangen til å avsi fastsettelsesdom for «brudd på en inkorporert
menneskerettskonvensjon» gjentas som sikker norsk rett. Saken gjaldt spørsmål under EMK artikkel
5.

(100)

Jeg tilføyer at som det fremgår av dommen tidligere i dag i sak 2012/688 (HR-2012-2398-P) og mitt
votum i saken her, er en ren konstatering av at en bestemt løsning er til barnets beste ikke avgjørende.
Jeg kan dermed uansett vanskelig se at det da kan være tale om noe egentlig «rettskrav» ettersom
hensynet til barnets beste i barnekonvensjonen artikkel 3 vil være et sentralt, men ikke nødvendigvis
avgjørende, moment ved en helhetsvurdering. Og jeg kan heller ikke se at det er noe «reelt behov» for
at domstolene særskilt skal prøve dette spørsmålet.
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(101)

Gjennomgangen av forarbeidene gir, som jeg allerede har understreket, ikke holdepunkter for at
lovgiver har tatt sikte på å åpne for at det kan kreves særskilt fastsettelsesdom for brudd på
barnekonvensjonen. Etter min mening følger dette heller ikke av rettspraksis. Jeg finner det dermed
mest lojalt å konkludere med at spørsmål om brudd på barnekonvensjonen må prøves i tråd med det
generelle utgangspunktet i norsk rett hvor rettslige spørsmål vurderes i dommens premisser som ledd i
prøvingen av tvistegjenstanden i saken. I denne sammenheng har jeg også lagt vekt på at det fremstår
som vanskelig å overskue hvilke konsekvenser det vil ha om man åpner for at det – og da med
generell rekkevidde – også kan kreves særskilt fastsettelsesdom for brudd på barnekonvensjonen
artikkel 3.

(102)

Min konklusjon er etter dette at kravet om fastsettelsesdom for at utsendingen av C var i strid med
barnekonvensjonen artikkel 3, må avvises.

(103)

Det er ikke krevd sakskostnader.

(104)

Jeg stemmer for denne
dom:
1. Kravet om fastsettelsesdom for brudd på barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 avvises.
2. Staten v/Utlendingsnemnda frifinnes for påstanden om brudd på EMK artikkel 8.
3. For øvrig forkastes anken.

(105)

Dommer Bårdsen: Jeg er kommet til et annet resultat enn førstvoterende. UNEs beslutning 15.
desember 2010 om ikke å ta til følge omgjøringsanmodningen fra familien C, er etter min mening
ugyldig. Jeg er dessuten kommet til at det foreligger brudd på barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 og
EMK artikkel 8.

(106)

Mitt syn på barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1, utlendingsloven § 38 tredje ledd og
utlendingsforskriften § 8-5 fremgår av mitt votum i sak 2012/688 (HR-2012-2398-P) tidligere i dag.
Der har jeg også redegjort for mitt syn på domstolenes kompetanse ved prøving av UNEs vedtak. Jeg
viser til dette, og legger det til grunn også nå. Valget mellom en datids- eller en nåtidsvurdering er
ikke avgjørende i den foreliggende sak.

(107)

Det er i første rekke Cs situasjon som har interesse, og jeg konsentrerer meg om henne. Det fremgår
av vedtaket at hun ble født i Norge i 2003, og jeg oppfatter det UNE skriver slik at hun på alle måter
var ei godt integrert jente da UNE avslo omgjøringsbegjæringen i desember 2010.

(108)

Vedtaket er lite konkret og mindre informativt når det gjelder forholdene omkring C. Det er på det
rene at hun ikke på noe tidspunkt har fått mulighet til å formidle sine erfaringer, tanker og følelser til
UNE. Jeg minner her om barnekonvensjonen artikkel 12 om barns rett til å bli hørt. Retten gjelder
uavhengig av om myndighetene antar at barnet har lite å bidra med, jf. Barnekomitéens General
Comment nr. 12 (2009) avsnitt 19 og 20 (GC-2009-12-CRC).

(109)

Det fremgår ikke entydig om UNE anså Cs tilknytning til Norge som så sterk at den isolert sett tilsa
oppholdstillatelse. Og nemnda har ikke trukket noen bestemt konklusjon med hensyn til hvilken
løsning som var den beste for henne. UNEs begrunnelse må imidlertid, når den ses i sammenheng,
oppfattes slik at C hadde opparbeidet seg en så sterk tilknytning til Norge at det alt i alt ville være best
for henne om hun fikk bli boende her sammen med sin familie. Også staten har for Høyesterett bygget
på en slik forståelse.

(110)

UNEs begrunnelse for likevel å nekte oppholdstillatelse er følgende:
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«Nemnda er enig i at innvandringspolitiske hensyn gjør seg sterkt gjeldende i en sak som
denne, og at disse hensyn må gis større vekt i helhetsvurderingen i denne saken. Det vises
til at klagerne ikke rettet seg etter plikten til å forlate riket da de fikk det endelige vedtaket
01.02.2005, før saken ble berostilt 15.09.2006. Klagerne rettet seg heller ikke etter plikten
til å forlate riket etter at det i nemndmøte ble besluttet å ikke omgjøre vedtaket. Klagerne
har således totalt sett oppholdt seg ulovlig i riket mer enn 4 år og 10 måneder. Nemnda
bemerker særlig at klagerne har blitt kontaktet av politiets utlendingsenhet ved flere
anledninger og blitt anmodet om å skaffe reisedokumenter. Fremskaffelse av slike
dokumenter anses mulig, men krever fremmøte ved ambassaden, noe klagerne har vært
uvillige til å gjøre. Etter nemndas vurdering tilsier innvandringspolitiske hensyn at en slik
trenering av utreiseplikten ikke bør premieres med en tillatelse.»
(111)

Det er uklart om det medfører riktighet at familien ble kontaktet «ved flere anledninger» av politiets
utlendingsmyndighet, for å medvirke til å fremskaffe reisedokumenter. Jeg går ikke inn på detaljene
her. Det er under enhver omstendighet avklart at eventuelle henvendelser om dette først kom etter
mars 2010. Jeg har vanskelig for å se at dette elementet da kan tillegges noen vekt utover det som
ellers ligger i at familien fortsatt ble i landet og ikke medvirket til utreise.

(112)

Jeg viser til mitt votum i sak 2012/688 (HR-2012-2398-P), hvor jeg blant annet fremhevet at ulovlig
opphold og manglende medvirkning til utreise kan vektlegges ved avveiningen etter
barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1, men at den løsning som best tjener lengeværende barn med sterk
tilknytning til riket vanskelig kan velges bort, under henvisning til at barnets tilknytning til Norge er
etablert ved ulovlig opphold, og fordi foreldrene har forholdt seg passive og ikke har medvirket til
utreise. UNE har bygget på at de «innvandringspolitiske hensyn gjør seg sterkt gjeldende i en sak som
denne», og har funnet «at disse hensyn må gis større vekt i helhetsvurderingen i denne saken». Det er
da usikkert om nemnda har bygget på en riktig avveiningsnorm. Begrunnelsen skaper i hvert fall
betydelig tvil knyttet til om hensynet til Cs beste er blitt behandlet som så grunnleggende som
barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 krever – om dette har vært forsvarlig vurdert og avveid. Vedtaket
må da kjennes ugyldig.

(113)

C og hennes familie ble uttransportert til Bosnia-Hercegovina i mars 2012. Det er krevd dom for at
dette var en krenkelse av barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 og EMK artikkel 8.

(114)

Etter tvisteloven § 1-3 kan det reises sak for domstolene om «rettskrav». Bestemmelsen omfatter tvist
om noe er «lovlig» eller «rettsstridig», jf. Skoghøy, Tvisteløsning (2010) side 360 flg., med videre
henvisninger. I Rt-2011-1666 avsnitt 32 er det i tråd med dette slått fast som «sikker rett at det kan
reises fastsettelsessøksmål med krav om dom for at det foreligger brudd på en inkorporert
menneskettskonvensjon, jf. Rt-2003-301 avsnitt 39». Søksmålsadgangen følger altså direkte av intern
norsk rett, helt uavhengig av hvor langt de aktuelle konvensjoner krever domstolsbehandling ved
påstand om konvensjonsbrudd.

(115)

Staten har gjort gjeldende at det likevel ikke er anledning til å få dom for krenkelse av
barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1. Det er argumentert med at konvensjonsregelen er en overordnet
retningslinje som ikke danner grunnlag for umiddelbare rettigheter eller plikter. Spørsmålet om
artikkel 3 nr. 1 er krenket, egner seg etter statens oppfatning ikke til å bli avgjort særskilt.

(116)

Jeg ser det slik at dette dels er et spørsmål om selve normen i barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1
pålegger konvensjonsstatene konkrete plikter overfor det enkelte barn. Dette beror på en tolkning av
konvensjonen, og omtales gjerne som et spørsmål om normen er «håndhevbar» («justiciable»).

(117)

Barnekonvensjonen fastsetter «the Rights of the Child». Av artikkel 2 følger det at statene «shall
respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their
jurisdiction». Artikkel 4 første punktum slår dessuten fast at statene «shall undertake all appropriate
legislative, administrative, and other measures for the implementation of the rights recognized in the
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present Convention». I Barnekomitéens General Comment nr. 12 (2009) avsnitt 18 (GC-2009-12CRC) fremheves at [t]he Convention recognizes the child as a subject for rights, and the nearly
universal ratification of this international instrument by States parties emphasizes this status». Det er
etter mitt syn hevet over enhver tvil at konvensjonen tar sikte på individuelle rettigheter for det
enkelte barn.
(118)

Ordlyden i artikkel 3 nr. 1 er vag og generell. Dette er ikke noe særsyn i menneskerettslig
sammenheng. Og selve den språklige utformingen fratar naturligvis ikke normen man oppstiller med
utgangspunkt i ordlyden, dens karakter av å være rettslig forpliktende for staten. Det gjør heller ikke
den omstendighet at normen gir anvisning på en avveining mellom motstridende hensyn og interesser.
Det skulle på dette punktet være tilstrekkelig å vise til at spørsmålet om EMK artikkel 8 om retten til
privat- og familielivet er krenket, blant annet beror på om inngrepet har vært nødvendig og
forholdsmessig.

(119)

Artikkel 3 nr. 1 har betydning for tolkningen av konvensjonens øvrige bestemmelser og for alle
nasjonale tiltak som angår barn. Den har fellestrekk med blant annet det alminnelige
diskrimineringsforbudet i artikkel 2 og barns generelle rett til å bli hørt i artikkel 12. Det står for meg
som nokså fremmed at ikke også slike gjennomgående normer har karakter av
konvensjonsforpliktelser overfor det enkelte barn. Jeg har heller ikke funnet holdepunkter for noe
annet i de konvensjonsrettslige kildene. I Barnekomitéens General Comment nr. 5 (2003) avsnitt 6
(GC-2003-5-CRC), sies det tvert imot at «it is clear that many other articles, including articles 2, 3, 6
and 12 of the Convention, contain elements which constitute civil/political rights».

(120)

Under forutsetning av at barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 pålegger statene konkrete plikter overfor
det enkelte barn, er det spørsmål om det likevel må tas reservasjoner for muligheten til rettslig
håndheving av disse ved domstolene i Norge. Dette omtales gjerne som et spørsmål om normen er
«selvkraftig» («self-executive)», og beror på hvilken stilling konvensjonsrettigheten har i norsk rett.

(121)

I Barnekomitéens General Comment nr. 5 (2003) avsnitt 19 (GC-2003-5-CRC) gis det uttrykk for at
konvensjonstatenes generelle gjennomføringsforpliktelse i artikkel 4 blant annet innebærer at statene
«need to ensure, by all appropriate means, that the provisions of the Convention are given legal effect
within their domestic legal system». Komitéen fremhever videre at det er særlig viktig «to clarify the
extent of applicability of the Convention in States where the principle of 'self-execution' applies and
others where it is claimed that the Convention 'has constitutional status' or has been incorporated into
domestic law». I avsnitt 24 understreker Barnekomitéen dessuten at konvensjonens
gjennomføringsforpliktelser også omfatter å stille til rådighet effektive nasjonale rettsmidler:
«For rights to have meaning, effective remedies must be available to redress violations.
This requirement is implicit in the Convention and consistently referred to in the other six
major international human rights treaties.»

(122)

I forbindelse med inkorporeringen av barnekonvensjonen, fremhevet departementet i Ot.prp.nr.45
(2002–2003) side 25 blant annet følgende:
«Inkorporasjon av barnekonvensjonen er den innarbeidingsmetode som gir den sterkeste
signaleffekt både nasjonalt og internasjonalt. Ved å inkorporere barnekonvensjonen viser
norske myndigheter tydelig at Norge tar konvensjonen alvorlig, og at vi formelt sett
oppfyller konvensjonens krav. Dette kan være en fordel for Norges internasjonale
menneskerettsarbeid rettet mot barn. Det vil være lettere å stille krav til andre stater når vi
selv har inkorporert konvensjonen, og dermed gjort den direkte anvendelig i norsk rett.
Ved å inkorporere barnekonvensjonen følger Norge også opp barnekomiteens særskilte
oppfordring på dette punkt.»

(123)

Barnekonvensjonen skulle altså være «direkte anvendelig». Og departementet forutsatte på side 25 i
proposisjonen, at den da ble gitt virkning «på lik linje med de allerede inkorporerte
menneskerettighetskonvensjoner» og fikk «samme formelle rettsstilling «som disse. Man ønsket ikke
«et uheldig skille mellom de allerede inkorporerte konvensjoner og barnekonvensjoner» som kunne
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«oppfattes som et signal om at barnekonvensjonen ikke er like viktig som disse». På side 57 i
proposisjonen fremhevet departementet spesielt at ved inkorporeringen ville barnekonvensjonen «i
seg selv framstå som en rettighetskatalog i norsk lov».
(124)

Det er på det rene at man i denne forbindelsen var oppmerksom på problemstillingene omkring
«selvkraft», jf. Ot.prp.nr.45 (2002–2003) side 16 og 26, jf. også Innst.O.nr.92 (2002–2003) side 3.
Men man tok likevel ikke noen reservasjoner med hensyn til at enkelte konvensjonsbestemmelser ikke
skulle ha umiddelbar internrettslig virkning. Konvensjonen skulle tvert imot, og i sin helhet, gjelde
som norsk lov. Dette omfatter da også artikkel 3 nr. 1.

(125)

Jeg ser ikke bort fra at man for de rettighetene i konvensjonen som er av økonomisk, sosial eller
kulturell karakter, må knytte gjennomføringen tettere opp til supplerende nasjonale rettsgrunnlag, jf.
barnekonvensjonen artikkel 4 andre punktum og Rt-2001-1006, på side 1015. Men slike
begrensninger er det ikke grunnlag for når det gjelder artikkel 3 nr. 1, i hvert fall ikke i den kontekst
vår sak gjelder. Jeg tilføyer at kravet om rettslig interesse i tvisteloven § 1-3 vil fange opp søksmål der
tolkningen og anvendelsen av barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 eventuelt ikke er egnet til særskilt
avgjørelse.

(126)

På denne bakgrunn mener jeg at det kan gis dom for at barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 er krenket, i
tråd med det som i Rt-2011-1666 avsnitt 32 ble slått fast som den alminnelige og etablerte ordningen
for de inkorporerte menneskerettighetskonvensjonene.

(127)

Familien A måtte reise ut av landet i mars 2012, og har ikke kunnet returnere. De har da rettslig
interesse i å få vurdert om utsendelsen var i samsvar med barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1.

(128)

Bedømmelsen tar utgangspunkt i situasjonen slik den var i mars 2012, da familien ble uttransportert.
C var åtte og et halvt år gammel. Det er nærliggende å anta at hennes tilknytning til Norge på dette
tidspunktet var enda sterkere enn da UNE traff sitt siste vedtak, omkring ett og et halvt år tidligere.
Det er imidlertid ikke dokumentert at UNE foretok noen ny formalisert vurdering av Cs situasjon i
forbindelse med utsendelsen. Hun ble heller ikke da hørt, slik barnekonvensjonen artikkel 12 krever.

(129)

Jeg har konkludert med at beslutningen om ikke å omgjøre avslaget på søknaden om
oppholdstillatelse for familien C, er ugyldig. Begrunnelsen for dette er usikkerhet knyttet til om UNE
benyttet riktig avveiningsnorm, og om hensynet til det som var best for C, har vært behandlet som så
grunnleggende som barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 krever. Det er ikke i samsvar med artikkel 3
nr. 1 å la et slikt vedtak danne grunnlag for uttransportering. Konvensjonsbruddet forsterkes ved at
man ved utsendelsen ikke formaliserte en fornyet og samlet vurdering av Cs situasjon, hvor også hun
ble hørt.

(130)

Det bør etter dette avsies dom for at utsendelsen innebar en krenkelse av barnekonvensjonen artikkel 3
nr. 1.

(131)

Det er også krevd dom for krenkelse av EMK artikkel 8. Vilkårene for å kreve slik dom er til stede.
Spørsmålet er om det foreligger en krenkelse.

(132)

Jeg understreker at familien C er samlet, og at det ikke påstås å foreligge noen krenkelse av
familielivet. Spørsmålet er om vernet av privatlivet i artikkel 8 omfatter de personlige og sosiale bånd
som C har etablert i de åtte og et halvt årene hun har bodd i Norge.

(133)

Umiddelbart kan det virke fremmed å regne slike bindinger som en del av privatlivet. Men EMD har i
flere avgjørelser åpnet for dette, jf. for eksempel dom 24. november 2009 i Omojudi mot Storbritannia
avsnitt 37 (EMD-2008-1820). I disse sakene har det vært tale om etablerte innvandrere («settled
migrants»), slik førstvoterende har redegjort nærmere for. Tilknytning ved et midlertidig, tålt eller
ulovlig opphold har EMD ikke tidligere trukket inn under privatlivsvernet i artikkel 8. Jeg viser som
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illustrasjon til avvisningsavgjørelsene 16. juni 2009 i A.M. og andre mot Sverige ( EMD-2008-38813)
og 7. oktober 2004 i Dragan og andre mot Tyskland (EMD-2003-33743).
(134)

I EMDs dom 4. desember 2012 i Butt mot Norge avsnitt 78 (EMD-2009-47017) ble det imidlertid lagt
til grunn at beskyttelsen av privatlivet etter artikkel 8 på dette punktet ikke er begrenset til personlige
og sosiale bånd for etablerte innvandrere («settled migrants»). Jeg forstår dommen slik at også en
tilknytning som er skapt ved et midlertidig, tålt eller ulovlig opphold – om den er tilstrekkelig sterk – i
prinsippet vil være omfattet av privatlivsvernet etter artikkel 8 nr. 1. Domstolen understreker
imidlertid i avsnitt 79 at blant annet utvisning eller pålegg om utreise bare helt unntaksvis – «in
exceptional circumstances» – vil være i strid med artikkel 8, ettersom blant annet
innvandringsregulerende hensyn normalt kan tillegges stor vekt i den forholdsmessighetsvurderingen
som uansett skal foretas etter artikkel 8 nr. 2.

(135)

Butt-saken skiller seg på mange punkter fra den Høyesterett nå har til behandling. Det er særlig grunn
til å merke seg at klagerne kom til Norge i 1989 da de var tre og fire år gamle, og deretter – med
unntak for perioden fra sommeren 1992 til januar 1996 – bodde her opp til voksen alder, sammen med
sin tante og onkel. Moren gikk i dekning ved årsskiftet 2000–2001, og døde i Pakistan sju år senere.
Søskenparets tilknytningen til Norge var altså meget sterk, og besto også av familiære bånd.

(136)

Selv om C er født i Norge og bodde her helt til utsendelsen, er hennes tilknytning klart svakere, og
den er begrenset til personlige og sosial bindinger. Men det må etter mitt syn legges til grunn at også
barn på hennes alder kan etablere personlige og sosiale bånd som omfattes av privatlivet i EMK
artikkel 8 nr. 1. Og jeg har vanskelig for å se at ikke Cs tilknytning til Norge, slik den er beskrevet av
UNE og må antas å ha utviklet seg etter siste vedtak der, har den varighet, kvalitet og styrke som skal
til for å anse utsendelsen som et inngrep i hennes rett til privatliv.

(137)

Det er et minstevilkår for at dette inngrepet kan være konvensjonsmessig, at det er «in accordance
with the law», jf. artikkel 8 nr. 2. Dette vilkåret er ikke oppfylt i Cs tilfelle. Når vedtaket er ugyldig,
har utsendelsen ikke skjedd i samsvar med lov. Det er da ikke nødvendig for meg å gå inn på hvorvidt
inngrepet var nødvendig og forholdsmessig, altså den avveining der EMDs forbehold om «exceptional
circumstances» er særlig relevant.

(138)

Min konklusjon blir etter dette at det også må avsies dom for at utsendelsen innebar en krenkelse av
EMK artikkel 8.

(139)

Dommer Matheson: Jeg er i det vesentlige og resultatet enig med førstvoterende, dommer
Matningsdal, med unntak av spørsmålet om det er adgang til å kreve fastsettelsesdom for brudd på
barnekonvensjonen artikkel 3. Jeg mener at søksmålet etter barnekonvensjonen kan fremmes, men at
staten må bli å frifinne.

(140)

Det er etter min oppfatning ikke grunn til å forskjellsbehandle barnekonvensjonen og EMK og SP i
spørsmålet om adgangen til å få fastsettelsesdom. Barnekonvensjonen har ingen uttrykkelig
bestemmelse om rett til et effektivt rettsmiddel, men lojal oppfølging av konvensjonsforpliktelsene
tilsier at den som mener rettighetene etter konvensjonen er krenket, må kunne få det prøvet.

(141)

Etter mitt syn gir barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 barnet – som motstykke til at forvaltningen må
behandle barnets beste som et grunnleggende hensyn – rettskrav både på at en slik vurdering faktisk
blir foretatt, og at konvensjonens norm respekteres ved selve bedømmelsen. Jeg er derfor kommet til
at søksmål om brudd på barnekonvensjonens artikkel 3 nr. 1 oppfyller vilkåret i tvisteloven § 1-3 nr. 1
om at det må foreligge et «rettskrav».

(142)

Ut over det jeg nå har nevnt til begrunnelse for mitt syn, kan jeg i det vesentlig slutte meg til hva
annenvoterende, dommer Bårdsen har gitt uttrykk for om adgangen til å gi fastsettelsesdom for
krenkelse av barnekonvensjonen artikkel 3.
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(143)

Når det gjelder den konkrete vurderingen av om konvensjonens norm er oppfylt ved utsendelsen, vil
den måtte foretas innenfor de samme rammer for domstolsprøving som gjelder for prøving av
vedtaket om ikke å gi oppholdstillatelse. Om dette viser jeg til avsnitt 40 i førstvoterendes votum.
Bedømmelsen må foretas ut fra situasjonen på utsendelsestidspunktet.

(144)

Utsendelsen av C bygger på vedtaket av 15. desember 2010. Som det allerede har fremkommet,
oppfyller vedtaket etter min oppfatning barnekonvensjonens krav til at barnets beste skal være et
grunnleggende hensyn. Med et slikt utgangspunkt kan den vurderingen som skal foretas ved
utsendelsen, begrenses til en prøving av om situasjonen har endret seg vesentlig. Vedtaket ble
effektuert 1 år og 3 måneder etter at det forelå. De ankende parter har som grunnlag for anførselen om
konvensjonskrenkelse ikke pekt på andre forhold enn tidsmomentet, og at barnet i perioden frem til
uttransporteringen hadde opparbeidet ytterligere tilknytning til Norge.

(145)

Jeg kan ikke se at det tidsmomentet vi her står overfor gjør at det skulle vært foretatt særskilt ny
prøving av barnets beste. Jeg nevner for ordens skyld at lagmannsretten vurderte dette spørsmålet med
utgangspunkt i situasjonen på domstidspunktet – som var 14 dager før utsendelsen fant sted – og i den
forbindelse uttalte:
«Det har nå gått ytterligere 15 måneder fra Utlendingsnemnda traff sin beslutning om
ikke å omgjøre vedtakene. C er blitt åtte år og syv måneder. Hennes tilknytning til
lokalmiljøet på X må antas å ha blitt sterkere. Cs klare primærtilknytning er imidlertid
fortsatt til foreldrene, og etter lagmannsrettens oppfatning har ikke den tiden som har gått
endret på noen avgjørende måte den vurdering og avveining Utlendingsnemnda gjorde av
Cs situasjon i desember 2010. Som det framgår av nemndas beslutning, er det heller ikke
forhold i Bosnia-Hercegovina som tilsier at C ikke vil bli gitt forsvarlig omsorg når hun
returnerer med sine foreldre dit. Dette siste er for øvrig heller ikke bestridt.»

(146)

Staten må etter dette frifinnes i spørsmålet om utsendelsen av C krenker barnekonvensjonen artikkel 3
nr. 1.

(147)

Dommer Tjomsland: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende, dommer
Matningsdal.

(148)

Dommar Utgård: Det same.

(149)

Dommer Stabel: Likeså.

(150)

Dommer Øie: Likeså.

(151)

Dommer Tønder: Likeså.

(152)

Dommer Endresen: Likeså.

(153)

Dommer Webster: Likeså.

(154)

Dommer Normann: Likeså.

(155)

Dommer Noer: Likeså.

(156)

Dommer Kallerud: Likeså.

(157)

Dommer Indreberg: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med tredjevoterende, dommer
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Matheson.
(158)

Dommer Falkanger: Likeså.

(159)

Dommer Skoghøy: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med annenvoterende, dommer Bårdsen.

(160)

Dommer Bull: Likeså.

(161)

Dommer Bergsjø: Likeså.

(162)

Justitiarius Schei: Likeså.

(163)

Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne
dom:
1. Kravet om fastsettelsesdom for brudd på barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 avvises.
2. Staten v/Utlendingsnemnda frifinnes for påstanden om brudd på EMK artikkel 8.
3. For øvrig forkastes anken.
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Norges Høyesterett - Dom - HR-2016-296-A
Instans

Norges Høyesterett – Dom

Dato

2016-02-08

Publisert

HR-2016-296-A

Stikkord

Lovgivning. Implementering av konvensjon. Statens erstatningsansvar.

Sammendrag

En sjømann var oppsagt under henvisning til sjømannsloven av 1975 § 19 nr. 1,
hvoretter stillingsvernet for sjøfolk bortfalt ved 62 år. Han fikk etter klage til Den
europeiske sosialrettskomitéen medhold i at regelen i sjømannsloven var i strid
med bestemmelser i Europarådets konvensjon om sosiale rettigheter
(Sosialpakten). Høyesterett hadde tidligere (Rt-2010-202) avgjort at oppsigelsen
var gyldig. Fellesforbundet, som hadde dekket alle kostnader for den oppsagte
sjømannen, fikk ikke medhold i krav om at staten skulle erstatte disse kostnadene.
Etter gjennomgang av lovgivningsprosessen forut for endringene av
sjømannsloven i 2007 kom Høyesterett til at Sosialpakten ikke var til hinder for
videreføringen av aldersgrensebestemmelsen i § 19 nr. 1. Det ble ikke utelukket at
brudd på departementets opplysningsplikt overfor Stortinget under
lovgivningsprosessen kunne føre til erstatningsansvar overfor borgere som ble
berørt av lovvedtaket, men det var klart at noe slikt brudd ikke i noe fall forelå i
denne saken. Anken over lagmannsrettens frifinnelsesdom ble forkastet. (Rtsammendrag)

Saksgang

Oslo tingrett TOSLO-2014-29823 – Borgarting lagmannsrett LB-2014-177018 –
Høyesterett HR-2016-296-A, (sak nr. 2015/1524), sivil sak, anke over dom.

Parter

Fellesforbundet for sjøfolk (advokat Erik Råd Herlofsen) mot Staten v/Nærings- og
fiskeridepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Hilde Lund – til prøve).

Forfatter

Endresen, Indreberg, Ringnes, Noer, Matningsdal.

Sist oppdatert

2016-02-15

(1)

Dommer Endresen: Saken gjelder krav om at staten er ansvarlig for kostnader Fellesforbundet for
sjøfolk pådro seg ved bistand til to medlemmers rettslige prøving av oppsigelser samt ved en
etterfølgende klage til Europarådets sosialrettskomité.

(2)

Fellesforbundet for sjøfolk («Fellesforbundet») opptrådte som partshjelper for to sjømenn i en
oppsigelsessak som verserte for norske domstoler i 2008–2010. Begge sjømennene var blitt oppsagt
fra sine stillinger i rederiet Nye Kystlink ved fylte 62 år, under henvisning til tidligere sjømannslov av
1975 § 19 nr. 1. Bestemmelsen fastsatte at det alminnelige stillingsvernet for sjøfolk bortfalt ved fylte
62 år. Sjømennene gikk til sak med krav om at oppsigelsene var ugyldige som følge av urettmessig
aldersdiskriminering.

(3)

For den ene av sjømennene endte saken til slutt i Høyesterett, som under dissens (4-1) kom til at
oppsigelsen var gyldig (Rt-2010-202 Kystlink-dommen). Sakskostnader ble ikke tilkjent for noen
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instans. I tillegg til sine egne sakskostnader, dekket Fellesforbundet også sakskostnadene som den
oppsagte sjømannen pådro seg i saken.
(4)

Sjømannen som ikke fikk medhold i oppsigelsessaken, sendte deretter den 31. mars 2010 klage til Den
europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Ved enedommerbeslutning 12. juli 2011 ble klagen
avvist. Beslutningen er bare summarisk begrunnet, men det følger av oversendelsesbrevet til klagerens
advokat at retten ikke hadde avdekket noe som kunne indikere at det hadde skjedd noen krenkelse
etter konvensjonen.

(5)

Europarådets konvensjon om sosiale rettigheter («Sosialpakten») er ratifisert av Norge, og den
opprinnelige versjonen ble for Norges del folkerettslig bindende da den trådte i kraft 26. februar 1965.
Konvensjonen ble revidert i 1996, og Norge ratifiserte den reviderte konvensjonen 7. mai 2001.
Sosialpakten er ikke inkorporert i norsk rett.

(6)

Tilsynet med statenes overholdelse av konvensjonen var opprinnelig begrenset til kontroll basert på
egenrapporter som statene var forpliktet til å sende inn hvert annet år. Disse rapportene ble på vegne
av Europarådet gjennomgått av Den europeiske sosialrettskomiteen, som består av 15 uavhengige
medlemmer oppnevnt av Europarådet, med sikte på eventuell videre behandling i Europarådets
organer.

(7)

Den 20. mars 1997 ratifiserte Norge også en tilleggsprotokoll som innførte en klageordning for
representative nasjonale organisasjoner i arbeidslivet og enkelte andre organisasjoner. Også slike
klager behandles i første hånd av Den europeiske sosialrettskomiteen.

(8)

I 2011 sendte Fellesforbundet en klage til Europarådet. Kystlink-saken var foranledningen til klagen,
men klagen var begrunnet i at aldersbestemmelsen i sjømannsloven § 19 nr. 1 sjette ledd var i strid
med flere bestemmelser i Sosialpakten. Staten påstod klagen avvist på det grunnlag at Fellesforbundet
ikke hadde klagerett, men dette førte ikke frem.

(9)

Klagen ble i tråd med gjeldende protokoll behandlet av Den europeiske sosialrettskomiteen. Ved
avgjørelse 2. juli 2013 fikk Fellesforbundet medhold i sin klage, da komiteen enstemmig kom til at
den norske regelen i sjømannsloven var i strid med Sosialpakten artikkel 1 § 2 og artikkel 24.

(10)

Den 18. november 2011 hadde staten allerede oppnevnt et utvalg som skulle vurdere endringer i
sjømannsloven. Mandatet omfattet også en vurdering av oppsigelsesvernet etter § 19. Dette ledet frem
til at aldersgrensen for sjøfolks oppsigelsesvern ble endret til 70 år ved vedtakelsen av
skipsarbeidsloven § 5-12 21. juni 2013. Loven trådte i kraft 20. august samme år.

(11)

Ved behandling av Den europeiske sosialrettskomités rapport i september 2013 hadde Europarådets
ministerkomité derfor ikke foranledning til å foreta seg noe utover å konstatere at det ikke var
grunnlag for videre behandling av klagen fra Fellesforbundet.

(12)

Den 14. februar 2014 reiste Fellesforbundet så nærværende sak mot staten v/Næringsdepartementet
med sikte på å få erstattet sine utgifter i Kystlink-saken og i klagesaken for Europarådet.

(13)

Oslo tingrett avsa 9. september 2014 dom [TOSLO-2014-29823] med slik domsslutning:
«1. Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet dømmes til å betale erstatning på 1 – en – million
kroner.
2. Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet dømmes til å betale sakens omkostninger med kr
125.000,- pluss merverdiavgift og kr 350,- i omkostninger samt rettsgebyr.»

(14)

Staten anket tingrettens dom til Borgarting lagmannsrett, og ved lagmannsrettens dom 26. mai 2015 [LB2014-177018] ble staten frifunnet. Lagmannsrettens dom har slik domsslutning:
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«1. Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet frifinnes.
2. I sakskostnader for tingrett og lagmannsrett betaler Fellesforbundet for sjøfolk til staten
v/Nærings- og fiskeridepartementet 111 455 – etthundreogellevetusenfirehundreogfemtifem –
kroner innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.»
(15)

Fellesforbundet har anket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Anken gjelder lagmannsrettens
rettsanvendelse, og dommen påankes i sin helhet. For lagmannsretten gjorde ankende part blant annet
gjeldende at statens ansvar fulgte direkte av feilaktig inkorporering av EUs rådsdirektiv 2000/78. For
Høyesterett opprettholder den ankende part det syn at sjømannsloven § 19 nr. 1 sjette ledd var i strid
med EU-direktivet, men dette påberopes ikke som et selvstendig grunnlag for kravet. Den ankende
part har også frafalt tidligere anførsler om at staten må være erstatningsansvarlig på det grunnlag at
Høyesteretts avgjørelse i Kystlink-saken var uriktig, og at staten dessuten hefter etter reglene om
organansvar. For øvrig står saken i samme stilling for Høyesterett som for de tidligere instanser.

(16)

Den ankende part, Fellesforbundet for sjøfolk, har i det vesentligste gjort gjeldende:

(17)

Sjømannsloven § 19 nr. 1 sjette ledd, slik den lød frem til loven ble opphevet i 2013, ga etter sin
ordlyd arbeidsgivere anledning til å si opp sjømenn etter fylte 62 år uten at dette krevde saklig grunn.
Denne særordning for sjømenn var i hvert fall i 2005 uten saklig grunnlag, og den var i strid med
Norges forpliktelser etter Sosialpakten, jf. konvensjonen del II artikkel 1 og artikkel 24.

(18)

Lovbestemmelsen var også i strid med EUs rådsdirektiv 2000/78/EF. Det ble følgelig gjort en feil da
direktivet i 2005 ble inkorporert i norsk rett, og diskrimineringsforbudet ble inntatt i sjømannsloven §
33 og § 33B, uten at særregelen i § 19 ble opphevet. Rådsdirektivet og ikke minst det at det i EUdomstolens dom 22. november 2005 i sak C-144/04 (Mangold) fastslås at diskrimineringsforbudet
følger allerede av de grunnleggende prinsipper i EU-retten, er avklarende også for forståelsen av
Sosialpakten. Om Norge var forpliktet til å gjennomføre direktivet, er i denne sammenheng uten
betydning.

(19)

Sosialpaktens bestemmelser er ikke klare i alle henseender, men det har ingen betydning i saken her.
Det er ikke noe saklig grunnlag for særregelen i sjømannsloven § 19, og det er egentlig ikke tale om å
fortolke bestemmelsene, men snarere å konstatere at det foreligger krenkelse. At det forelå motstrid
med rådsdirektiv 2000/78, følger av en rekke avgjørelser fra EU-domstolen, og det må være relevant
også for forståelsen av Sosialpakten. Ved Den europeiske sosialrettskomiteens enstemmige avgjørelse
er det dessuten fastslått at den norske regelen var uforenlig med konvensjonen, og dette må legges til
grunn.

(20)

At Fellesforbundet har pådradd seg de kostnader som kreves erstattet, er ubestridelig, og det er heller
ingen tvil om årsakssammenhengen. Spørsmålet for Høyesterett er om det foreligger ansvarsgrunnlag.

(21)

Det gjøres gjeldende at staten er ansvarlig på objektivt grunnlag for brudd på Sosialpakten. At
konvensjonen ikke er inkorporert i norsk rett er uten betydning. Ratifiseringen av konvensjonen
medførte plikt til å endre norsk internlovgivning i den utstrekning denne måtte føre til løsninger i strid
med konvensjonen. Det vises til den grunnlovfestede plikt alle statsmakter har til å sikre etterlevelse
av menneskerettighetene. Det sondres ikke her mellom inkorporerte og ikke inkorporerte
konvensjoner. Statens objektive erstatningsansvar for brudd på Den europeiske
menneskerettskonvensjonen og på EØS-avtalen er vel etablert, og det er ingen grunn til at statens
brudd på forpliktelsene etter Sosialpakten ikke skal ha de samme konsekvenser.

(22)

Staten er dessuten ansvarlig for de uriktige og ufullstendige opplysninger som Nærings- og
fiskeridepartementet ga Stortinget ved lovforberedelsen. Det foretas ikke i Ot.prp.nr.85 (2005–2006)
noen oppdatert prøving av om det fortsatt var særlige grunner til å opprettholde det svekkede
oppsigelsesvern for eldre sjøfolk, og det gis et fortegnet bilde av betydningen av utbetalinger fra
sjømannspensjonen. En fundamental svakhet er også at departementet underslår at lovens regel vil
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være i strid med Sosialpakten. Den problemstillingen skulle i det minste ha vært reist og drøftet.
(23)

For dette må staten hefte på objektivt grunnlag på samme måte som staten kan ha ansvar for ugyldige
forvaltningsvedtak. Under enhver omstendighet må staten være ansvarlig etter reglene i
skadeserstatningsloven § 2-1 for de feil som er begått.

(24)

Subsidiært gjøres det gjeldende at staten i hvert fall må være ansvarlig for kostnadene ved
klagebehandlingen for Den europeiske sosialrettskomiteen. Rettstilstanden var på dette tidspunkt
avklart ved en rekke avgjørelser fra EU-domstolen, og statens imøtegåelse av Fellesforbundets
klagerett og anførslene om at det svekkede oppsigelsesvernet ikke innebar en krenkelse av
konvensjonen, savnet ethvert saklig grunnlag.

(25)

Den ankende part har nedlagt slik påstand:
«1. Oslo tingretts dom stadfestes, dog med følgende endring av slutningen:
Staten v/Nærings- og fiskerisdepartementet dømmes til å betale til Fellesforbundet for sjøfolk en
erstatning på 1 – en – millioner kroner innen 14 dager etter forkynnelsen av tingrettens dom.
Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet dømmes til å betale til Fellesforbundet for sjøfolk
sakens omkostninger med kr 125.000,- pluss merverdiavgift og kr 350 i omkostninger samt
rettsgebyr, innen 14 dager etter forkynnelsen av tingrettens dom.»
2. Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet betaler sakens omkostninger for lagmannsrett og
Høyesterett.»

(26)

Ankemotparten, staten v/Nærings- og fiskeridepartementet, har i det vesentligste anført:

(27)

For at staten skal kunne bli ansvarlig for det materielle innhold i lov, kreves særskilt rettsgrunnlag.
Det er på det rene at staten etter omstendighetene kan bli ansvarlig for lov som må settes til side som
stridende mot Grunnloven, men selv ikke ved grunnlovsstrid er ansvaret objektivt.

(28)

Ansvar for staten kan også følge av brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 13,
og det er i dag også fastlagt at brudd på statens forpliktelser etter EØS-avtalen etter omstendighetene
kan medføre erstatningsplikt overfor dem som rammes.

(29)

Også i disse sammenhenger er det imidlertid et vilkår for ansvar at det foreligger et kvalifisert brudd
på konvensjonen eller avtalen. Ansvaret er ikke objektivt.

(30)

Det er ikke noen holdepunkter for å etablere et objektivt ansvar for staten for de lover som gis, og et
slikt ansvar ville vært svært betenkelig utfra den handlefrihet lovgiver må ha, samtidig som et slikt
ansvar ville utfordre maktfordelingsprinsippet.

(31)

På det forvaltningsrettslige området er også utgangspunktet at staten ikke har objektivt ansvar for feil.
Den ankende part har likevel søkt å begrunne et objektivt ansvar for lovgivningsfeil, ved å vise til
enkeltstående unntak fra det alminnelige prinsipp, men disse enkeltavgjørelsene har ingen
overføringsverdi for spørsmålet om ansvar for lovgivningsfeil.

(32)

For så vidt angår mulig motstrid med konvensjoner som ikke er inkorporert i norsk rett, ville et mulig
erstatningsansvar også kunne undergrave det grunnleggende prinsipp at konvensjoner inntil de
konverteres bare utgjør folkerettslige forpliktelser for staten som ikke kan påberopes internrettslig.

(33)

Et eventuelt ansvar for staten for feil ved lovgivningsprosessen må i det minste forutsette grove feil;
terskelen for å kunne ilegge lovgiver erstatningsplikt må ligge høyt. Vurderingen må i hovedsak bli
den samme om det bygges på skadeserstatningsloven § 2-1 eller på et ulovfestet culpa-grunnlag.

(34)

Som utgangspunkt er det Stortinget som må vurdere om regjeringen har oppfylt sin opplysningsplikt,
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og det ville være betenkelig å gripe inn i forholdet mellom disse statsmaktene ved å innføre en
mulighet for den enkelte borger til å påberope seg brudd på regjeringens opplysningsplikt.
(35)

Det foreligger ingen brudd på opplysningsplikten ved revisjonen av sjømannsloven, og
problemstillingen aktualiseres slik sett ikke.

(36)

Det kan ikke legges til grunn at bestemmelsen i sjømannsloven § 19 nr. 1 sjette ledd i 2007 var i strid
med diskrimineringsforbudet i lovens § 33 og § 33B, slik disse bestemmelsene måtte tolkes på
bakgrunn av direktivet. 62-årsgrensen var i 2007 heller ikke i strid med Sosialpakten.

(37)

Det gjelder ingen erstatningssanksjonert plikt til å endre interne regler før forståelsen av den regel som
følger av den folkerettslige forpliktelse er klargjort gjennom en entydig avgjørelse eller en praksis av
en viss bredde. Noe mindre kan klart ikke kreves når det gjelder en ikke inkorporert konvensjon som
Sosialpakten.

(38)

Det er ikke noe å utsette på statens opptreden i klagesaken til Europarådet, og den subsidiære
påstanden kan heller ikke føre frem.

(39)

Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet har nedlagt slik påstand:
«Anken forkastes.
Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet tilkjennes sakskostnader for Høyesterett.»

(40)

Jeg er kommet til at anken må forkastes.

(41)

Som jeg kommer tilbake til senere i mitt votum, kan det etter mitt syn ikke legges til grunn at 62 års
regelen i sjømannsloven § 19 nr. 1 var i strid med Sosialpakten da sjømannsloven ble revidert i 2007.
Dette gjør det mindre naturlig inngående å drøfte de øvrige vilkår for erstatningsansvar.

(42)

Jeg nøyer meg da med innledningsvis å plassere sakens problemstillinger i en større sammenheng og å
angi noen utgangspunkter.

(43)

Saken reiser det prinsipielle spørsmål om staten kan bli erstatningsansvarlig for manglende
implementering av en konvensjon Norge er bundet av.

(44)

Utgangspunktet er klart nok; ratifisering av en konvensjon eller inngåelse av en traktat påfører staten
en folkerettslig forpliktelse, men ved klar motstrid mellom folkerettslige bestemmelser og norsk lov,
vil den interne rett gå foran. Jeg ser da bort fra tilfeller der konvensjonen er gitt stilling som norsk lov
gjennom inkorporasjon, eller der loven selv bestemmer at den står tilbake for våre traktatforpliktelser.

(45)

Der norsk rett anvendes til tross for motstrid med en folkerettslig forpliktelse, vil det normalt ikke
være grunnlag for å fremme noe erstatningskrav overfor staten. Det vil være opp til lovgiver å
bestemme hvilke konvensjoner som skal inkorporeres i norsk rett og hvordan dette skal gjøres, og en
erstatningsplikt for staten kan bidra til å undergrave dette prinsippet.

(46)

Erstatningsplikt for manglende implementering av EØS-direktiver innebærer ikke et avvik fra dette
prinsipielle utgangspunkt. At det ved gjennomføring av EØS-direktiver, på bestemte vilkår, kan
oppstå erstatningsplikt for staten etter EØS-rettslige prinsipper, ble fastslått av EFTA-domstolen i sak
E-9/97 Sveinbjörnsdottir. Avgjørelsen bygger imidlertid ikke på alminnelige prinsipper, men på at
dette følger av EØS-avtalen selv, som anses å utgjøre «an international treaty sui generis which
contains a distinct legal order of its own». Det er ikke tale om en ordinær folkerettslig forpliktelse,
men en avtale som i seg selv inkluderer det prinsipp at statene kan pådra seg erstatningsansvar for
manglende implementering.
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(47)

EFTA-domstolen foretok en selvstendig vurdering, men konklusjonen og begrunnelsen samsvarer
godt med det prinsipp som da allerede var vel etablert innen EU-området, og den prinsipielle
begrunnelse som var gitt for dette. I EU-domstolens dom 19. november 1991 i sakene C-6/90 og C9/90 innledes i avsnitt 31 drøftelsen av det parallelle prinsipielle spørsmål innenfor EU slik:
«Indledningsvis bemærkes, at der ved EØF-Traktaten er indført en særlig retsorden, som er
integreret i medlemsstaternes retssystemer, og som skal anvendes af deres retsinstanser.
Retssubjekterne herfor er ikke blot medlemsstaterne, men også disses statsborgere.»

(48)

Det er med andre ord ikke bruddet på den folkerettslige forpliktelse som i seg selv medfører en mulig
erstatningsplikt for staten.

(49)

Den europeiske sosialpakten er en menneskerettskonvensjon, og det er et spørsmål om den plikt for
statsorganene til å respektere og sikre menneskerettighetene som følger av Grunnloven § 92 (tidligere
§ 110 c), kan anses som en plikt av en slik art at brudd på en ratifisert, ikke inkorporert
menneskerettighetskonvensjon, kan føre til erstatningsplikt for staten. Spørsmålet har ikke vært
prosedert for Høyesterett, og jeg finner etter omstendighetene ikke naturlig å utvikle dette nærmere i
saken her.

(50)

Om staten etter omstendighetene skulle kunne være erstatningsansvarlig for manglende
implementering, gjelder det klart nok ikke noe objektivt ansvar. Det gjelder ikke objektivt ansvar for
konsekvensene av at en lov finnes å være i strid med Grunnloven, og den ankende part har ikke vist til
noen dom fra Høyesterett som bygger på et objektivt ansvar for lovfeil i andre sammenhenger.

(51)

Når et krav på erstatning bygger på manglende implementering av EØS-avtalen, er det tvert imot
fastslått av Høyesterett at et ansvar forutsetter en kvalifisert forsømmelse. I Rt-2005-1365 (Finanger
II) legger Høyesterett til grunn at når medlemsstatene er gitt en skjønnsmyndighet av
politisk/økonomisk art ved gjennomføring av et direktiv, så må terskelen for ansvar ligge høyt,
overtredelsen må være åpenbar og grov.

(52)

Jeg legger da til grunn at det også ved krav om erstatning for mangelfull implementering av
Sosialpakten, ikke kan være aktuelt å vurdere spørsmålet om et mulig ansvar, med mindre motstriden
mellom loven og konvensjonen utgjør en kvalifisert svikt i den plikt som eventuelt måtte foreligge.

(53)

Jeg skal med dette utgangspunkt se nærmere på forståelsen av de aktuelle bestemmelser i
Sosialpakten, samt hvilket grunnlag lovgiver i 2007 hadde for å fastlegge det nærmere innhold av
disse bestemmelsene.

(54)

Ved vedtakelsen av menneskerettsloven ble det vurdert hvilke konvensjoner som ved loven skulle
inkorporeres i norsk rett, og da med forrang fremfor andre lover. Resultatet ble at Sosialpakten ikke
ble inkludert. I NOU 1993:18 Lovgivning om menneskerettigheter redegjøres det i punkt 9.2.2
nærmere for konvensjonen. Av særlig interesse for saken her er at det fremheves at konvensjonen –
også sammenlignet med andre konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter – er
særlig vagt utformet. Det fremheves også at ulike syn mellom organer som inngår i
håndhevelsessystemet for konvensjonen, har bidradd til at det kan være vanskelig å fastslå hva
rettsstillingen er. Når utvalget konkluderte at Sosialpakten, som fremheves som en prinsipielt viktig
konvensjon på europeisk plan, ikke burde inkorporeres ved menneskerettsloven, pekes det imidlertid
også på at konvensjonen var under revisjon.

(55)

I Ot.prp.nr.3 (1998–1999), side 36, viser Justisdepartementet til at Sosialpakten ikke hadde oppnådd
den status og praktiske betydning som den var tiltenkt. Da proposisjonen ble skrevet, hadde
Europarådets ministerkomité vedtatt den reviderte Sosialpakten, og departementet pekte på at Norge
ikke hadde ratifisert denne, og at det var uklart når den ville tre i kraft. Departementet avslutter
vurderingen med å fremheve at det vil være naturlig å vurdere spørsmålet på nytt når den reviderte
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sosialpakten har virket en stund. Det er så langt ikke fremmet noe forslag om inkorporering.
(56)

De aktuelle bestemmelsene i Sosialpaktens del II er:
«Article 1 – The right to work
With a view to ensuring the effective exercise of the right to work, the Parties undertake:
1.
2. to protect effectively the right of the worker to earn his living in an occupation freely entered
upon;
...
Article 24 – The right to protection in cases of termination of employment
With a view to ensuring the effective exercise of the right of workers to protection in cases of
termination of employment, the Parties undertake to recognice:
a. the right of all workers not to have their employment terminated without valid reasons for
such termination connected with their capacity or conduct or based on the operational
requirements of the undertaking, establishment or service;
b. the right of workers whose employment is terminated without a valid reason to adequate
compensation or other appropriate relief.
To this end the Parties undertake to ensure that a worker who considers that his employment has
been terminated without a valid reason shall have the right to appeal to an impartial body.»

(57)

Som det vil fremgå, gir ordlyden ikke særlig veiledning når det gjelder retten til å gå til oppsigelse
som følge av en oppnådd alder fastsatt i nasjonal lovgivning.

(58)

Spørsmålet blir da om det ved lovendringen i 2007 var andre sikre holdepunkter for forståelsen av
disse artiklene.

(59)

Helt sentralt i ankende parts argumentasjon har vært Den europeiske sosialrettskomiteens avgjørelse
2. juli 2013 av Fellesforbundets klage. Komiteen konkluderer at sjømannsloven § 19 nr. 1 sjette ledd
innebærer en krenkelse både av artikkel 1 § 2 og av artikkel 24. Det gis separate begrunnelser for hver
av krenkelsene, men disse er i all hovedsak sammenfallende. Litt forenklet konstaterer komiteen at det
ikke er gitt en tilstrekkelig detaljert begrunnelse for at særlige omstendigheter ved sjømenns arbeid
eller arbeidsvilkår kan begrunne særregelen i sjømannsloven. Det fremheves særskilt at det ikke er
avgjørende at sjømennene vil være berettiget til sjømannspensjon.

(60)

Tema for Den europeiske sosialrettskomiteen var imidlertid ikke om det i 2007 var grunnlag for å
konkludere med at det forelå brudd på konvensjonen. Fellesforbundets klage gjaldt ikke det
spørsmålet. Klagen er i et avsnitt sammenfattet slik:
«Fellesforbundet for sjøfolk ønsker at Den europeiske komite for sosiale rettigheter skal
bekrefte at den norske sjømannsloven § 19 (1) sjette ledd, hvoretter sjømenn kan sies opp
utelukkende begrunnet i at man er fylt 62 år, strider mot grunnleggende rettigheter fastslått i
Den europeiske sosialpakt.»

(61)

I sin avgjørelse beskjeftiger da heller ikke komiteen seg med situasjonen i 2007, men gir en aktuell
vurdering basert på rettskildebildet på avgjørelsestidspunktet. Det alt vesentligste av det rettsstoff
avgjørelsen bygger på er fra årene etter 2007, herunder Høyesteretts avgjørelse i Kystlink-saken og
det lovgivningsarbeidet som førte frem til opphevelse av den omstridte særregel i sjømannsloven.

(62)

De senere års rettsutvikling omtales i NOU 2012:18 Rett om bord – Ny skipsarbeidslov. På side 162
heter det:
«Videre er det tydelig for utvalget at rettspraksis – både i Norge og i EU – har utviklet seg
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videre siden Kystlinkdommen, se nærmere i punkt 4.8.4.1. Utvalget vil særlig vise til Rt2012-219 (Helikopterpilotdommen).»
(63)

For så vidt angår den rettslige situasjonen i 2007 er ikke påberopt noen tidligere avgjørelse eller
uttalelse fra noe organ under Europarådet, og det er heller ikke for øvrig vist til noe materiale som
vedrører forståelsen av Sosialpakten som forelå allerede da.

(64)

Derimot har den ankende part vist til Rådsdirektiv 2000/78/EF som gir generelle rammebestemmelser
om likebehandling i arbeidslivet. Det anføres at den avklaring av direktivets rekkevidde som hadde
funnet sted innen EU, var et utslag av overordnede alminnelige prinsipper, og at dette også bidro til å
klargjøre Sosialpaktens rekkevidde i den aktuelle sammenheng.

(65)

Den ankende part har særlig vist til direktivets artikkel 6 nr. 1 som hevdes å klargjøre under hvilke
omstendigheter det kan forskjellsbehandles på grunnlag av alder. Bestemmelsen har slik ordlyd:
«Uanset artikel 2, stk. 2, kan medlemsstaterne bestemme, at ulige behandling på grund af
alder ikke udgør forskelsbehandling, hvis den er objektiv og rimeligt begrundet i et legitimt
formål inden for rammerne af den nationale ret, bl.a. legitime beskæftigelses-,
arbejdsmarkeds- og erhversuddannelsespolitiske mål, og hvis midlerne til at opfylde det
pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige.»

(66)

Bestemmelsen oppstiller ikke klare rammer for lovgivningen, og i 2007 forelå det ikke noen
avgjørelse fra EU-domstolen om adgangen til å gi særregler som svekker vernet mot oppsigelse på
grunn av alder på arbeidsområder der relevante hensyn tilsier en lavere pensjonsalder enn det som
ellers gjelder. Den ankende part har påberopt EU-domstolens avgjørelse 22. november 2005 i sak C144/04, Mangold-saken. Domstolen drøfter rådsdirektivet, men de alminnelige bemerkninger tilfører
ikke mye utover rådsdirektivet selv, og saksforholdet i saken var så vidt forskjellig fra
problemstillingen i vår sak, at avgjørelsen ikke bidrar til klargjøring av hvordan rådsdirektivet skal
forstås i vår sak. Det EU-domstolen fastslo var at en lov som uten begrensning tillot som en generell
regel at en ansatt etter fylte 52 år måtte akseptere at arbeidsforholdet ble omgjort til et tidsbegrenset
ansettelsesforhold, var i strid med direktivet.

(67)

EU-domstolen påpekte i sin avgjørelse også, under henvisning til at forbudet mot forskjellsbehandling
«har sin oprindelse i forskellige internationale konventioner og i medlemsstaternes fælles
forfatningsmæssige traditioner», at det uavhengig av rådsdirektivet gjelder et overordnet EU-rettslig
prinsipp som innebærer et forbud mot diskriminering på grunn av alder. Heller ikke dette bidrar til en
nærmere fastleggelse av hva vernet består i.

(68)

En plikt til å gjennomføre Rådsdirektiv 2000/78/EF fulgte ikke av EØS-avtalen, men det ble ansett
formålstjenlig og ønskelig å gjennomføre direktivet i norsk rett, som en del av det samlede arbeid med
lovfesting av et mer alminnelig diskrimineringsvern.

(69)

For så vidt angår innføring av diskrimineringsforbudet i sjømannsloven, sendte Sjøfartsdirektoratet 3.
juni 2005 et utkast til lovendring på høring. Det ble i høringsbrevet forutsatt at bestemmelsen i
sjømannsloven § 19 nr. 1 sjette ledd kunne opprettholdes. Det fremkom ikke et avvikende syn i noen
av høringsuttalelsene. Da sjømannsloven i 1985 ble harmonisert med arbeidsmiljølovens prinsipper,
tok derimot både Norsk sjømannsforbund og Norges skibsførerforbund til orde for å øke
aldersgrensen til 67 år. Men selv om spørsmålet om svekkelsen av oppsigelsesvernet ved fylte 62 år
var direkte adressert i høringsbrevet, ble spørsmålet altså ikke problematisert av noen av de to
organisasjonene da spørsmålet igjen ble aktuelt 20 år senere.

(70)

I Ot.prp.nr.85 (2005–2006) Om lov om endringer i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18, side 13, viste
Nærings- og fiskeridepartementet generelt til Ot.prp.nr.49 (2004–2005) Om lov om arbeidsmiljø,
arbeidstid og stillingsvern. Spesielt om § 19 nr. 1 sjette ledd heter det så i punkt 5.3.4.3:
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«Sjømannsloven § 19 nr. 1 sjette ledd forstås slik at en sjømann er vernet mot oppsigelse på
grunn av alder før fylte 62 år. Rett til sjømannspensjon oppnås allerede ved fylte 60 år. Det
foreligger imidlertid ingen pliktmessig avgangsalder etter sjømannsloven. Til sammenligning
kan nevnes at Arbeids- og sosialdepartementet i forhold til den generelle aldersgrense på 70 år
konkluderte med at den kan videreføres uten å stride mot diskrimineringsforbudet. Det er
hensyn som taler for at det samme skal legges til grunn i forhold til sjømannslovens grense på
62 år. På bakgrunn av yrkets art og de belastninger dette medfører, synes det naturlig at det
opereres med en lavere aldersgrense. Det forhold at man oppnår rett til sjømannspensjon ved
60 år og derfor er økonomisk uavhengig taler for at grensen på 62 år ikke er i strid med
direktivet. Forskjellsbehandling på grunn av alder før fylte 62 år vil derimot være et brudd på
direktivets diskrimineringsforbud.»
(71)

Begrunnelsen er ikke utførlig, men den må vurderes på bakgrunn av at det var spørsmål om å
videreføre en bestemmelse som hadde vært gjeldende i flere tiår, og at det ved høringen ikke var
fremkommet noen motforestillinger mot å videreføre bestemmelsen. I Innst.O.nr.34 (2006–2007), side
5, fremhever da også næringskomiteen den store enighet blant høringsinstansene.

(72)

I Rt-2010-202 (Kystlink), avsnitt 68, gir førstvoterende uttrykk for at det ikke kan være tvilsomt at de
hensyn det vises til i proposisjonen er legitime hensyn som kan begrunne forskjellsbehandlingen. Hva
angår forholdsmessigheten gir han derimot uttrykk for tvil. Blant annet under henvisning til at
domstolene i tvilstilfeller bør utvise en særlig tilbakeholdenhet med å sette til side lovgivers vurdering
på et område der statene innrømmes en vid skjønnsmargin, og til at det ikke foreligger en folkerettslig
forpliktelse til gjennomføring av direktivet, konkluderer førstvoterende at § 19 nr. 1 sjette ledd ikke
kom i konflikt med direktivet.

(73)

Jeg er enig i dette, og jeg kan da vanskelig se at forståelsen av Rådsdirektiv 2000/78/EF i 2007 var
fastlagt på en slik måte at det kan anses å bidra til forståelsen av Sosialpaktens diskrimineringsforbud.

(74)

Det er ikke omtvistet at særbestemmelsen i sjømannsloven § 19 nr. 1 sjette ledd hadde gode grunner
for seg i et historisk perspektiv, men det er klart rom for ulike syn på om det var velbegrunnet å
opprettholde bestemmelsen i 2007. Bestemmelsen ble ikke videreført ved vedtakelsen av
skipsarbeidsloven 21. juni 2013. Denne politiske hensiktsmessighetsvurdering sier imidlertid lite om
hvilken handlefrihet lovgiver i 2007 hadde etter Sosialpakten.

(75)

Samlet sett er det mitt syn at det ikke i 2007 var grunnlag for å legge til grunn at Sosialpakten var til
hinder for videreføring av særbestemmelsen i sjømannsloven § 19 nr. 1 sjette ledd. Under enhver
omstendighet må det legges til grunn at den mer vidtgående forståelse av Sosialpakten som Den
europeiske sosialrettskomiteen bygget på ved avgjørelsen av klagesaken i 2013, ikke i 2007 var
etablert på en slik måte at videreføringen av bestemmelsen i § 19 nr. 1 sjette ledd under noen
omstendighet kan medføre erstatningsansvar for staten. Selv om konvensjonen hadde vært inkorporert
i norsk rett, ville vilkårene for erstatningsplikt ikke vært oppfylt.

(76)

Den ankende part har videre gjort gjeldende at staten må være ansvarlig fordi Nærings- og
fiskeridepartementet ved utarbeidelsen av Ot.prp.nr.85 (2005–2006) unnlot å oppfylle sin
opplysningsplikt overfor Stortinget. Departementet unnlot å klargjøre forholdet til Sosialpakten, og i
proposisjonen er det ingen selvstendig drøftelse av om det da fortsatt var behov for den lavere
aldersgrensen til sjøs. Særlig er det fremhevet at det er sterkt misvisende når det i proposisjonen
vektlegges at retten til sjømannspensjon medfører at sjømenn ved oppnådd pensjonsalder vil være
økonomisk uavhengige.

(77)

Det har vært alminnelig antatt i teorien at et lovvedtak kan bli ugyldig som følge av grove brudd på
den vedtakelsesprosedyre som følger av Grunnloven. Ulike mindre praktiske eksempler har vært
trukket frem, men noen feil av en slik art har ikke forekommet i praksis.
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I saken her er det tale om angivelige feil av en helt annen karakter, og det er vanskelig å forestille seg
at feil av den art som er påberopt skal kunne føre til ugyldighet av et lovvedtak eller erstatningsplikt
for staten. Domstolene må forholde seg til de materielle lover Stortinget vedtar. Det er opp til
Stortinget å vurdere hvor omfattende lovforberedelser som er påkrevd, og det er opp til Stortinget
både å vurdere de faktiske forutsetninger for lovvedtaket og hvilke virkninger loven må forventes å
ville få. Domstolskontrollen omfatter ikke, som ved forvaltningsvedtak, spørsmålet om lovvedtaket
bygger på en forsvarlig utredning, bygger på riktige faktiske forutsetninger eller om loven fører til
kvalifisert urimelige resultater. Den som har slike innvendinger mot en lov som Stortinget har vedtatt,
må ad politisk vei søke denne endret.
Den utøvende makt har utvilsomt en opplysningsplikt overfor Stortinget. Dette er i dag uttrykkelig
fastsatt i Grunnloven § 82, som lyder slik:
«Regjeringen skal meddele Stortinget alle de opplysninger som er nødvendige for
behandlingen de saker den fremlegger. Intet medlem av statsrådet må fremlegge uriktige eller
villedende opplysninger for Stortinget eller dets organer.»

(80)

Bestemmelsen ble tilføyd ved grunnlovsvedtak i 2007, men den ble forutsatt å ha samme innhold som
tidligere konstitusjonell sedvanerett. I Innst.S.nr.210 (2002–2003), side 15, understrekte en samlet
kontroll- og konstitusjonskomité betydningen av at Stortinget får et godt grunnlag for de vedtak som
treffes:
«Komiteen vil understreke betydningen av at Stortinget får informasjon som gjør det i stand
til å foreta en forsvarlig vurdering av innhold og virkning av de vedtak som fattes. Siden det
er regjeringen som forbereder og fremlegger de fleste saker for Stortinget, som leder
forvaltningen og har råderetten over det offentlige utredningsapparat, har den et særskilt
ansvar for å sikre at Stortinget gis et forsvarlig beslutningsgrunnlag.»

(81)

Komiteen presiserer så opplysningspliktens omfang slik:
«Komiteen vil understreke at de opplysninger regjeringen legger fram for Stortinget, må være
korrekte. Dette innebærer at det må være samsvar mellom opplysningene og den
underliggende realitet. Komiteen vil også understreke at det må stilles krav til utførligheten i
den informasjon som fremlegges.»

(82)

Det kan på denne bakgrunn være grunnlag for ulike syn på om Nærings- og fiskeridepartementet i
Ot.prp.nr.85 (2005–2006) burde ha drøftet forholdet til Sosialpakten, om ytelsene etter
sjømannpensjonstrygdloven burde vært oppgitt, og om departementet skulle foretatt en nærmere
avklaring av aktuelle arbeidsforhold til sjøs. Jeg finner ikke grunn til å gå nærmere inn på dette. Det
vil være opp til Stortinget å påse at det foreligger et forsvarlig grunnlag for et lovvedtak, og det vil
være opp til Stortinget å forfølge eventuelle brudd på opplysningsplikten. Det kan kanskje ikke
utelukkes at opplysningsplikten overfor Stortinget kan misligholdes i en slik grad at det kan oppstå et
erstatningsansvar for staten overfor borgere som berøres av lovvedtaket, men normalt vil det ikke
være aktuelt å gripe forstyrrende inn i forholdet mellom statsmaktene ved å oppstille en slik
erstatningsplikt. I saken her er det uten videre klart at det i hvert fall ikke foreligger brudd på
opplysningsplikten av en slik karakter, og erstatningssøksmålet kan heller ikke føre frem på dette
grunnlaget.

(83)

Subsidiært har den ankende part gjort gjeldende at staten må være erstatningsansvarlig for kostnadene
forbundet med klagen til Den europeiske sosialrettskomiteen. Det hevdes at det da klagen ble inngitt
var så entydig avklart at særregelen i sjømannsloven § 19 nr. 1 sjette ledd ikke kunne opprettholdes at
det var uforsvarlig av staten å bestride dette. Videre anføres det at det ikke var et forsvarlig grunnlag
for å bestride Fellesforbundets klagerett.

(84)

Staten har ikke gjort gjeldende at det følger av maktfordelingen mellom statsorganene at domstolene
ikke kan overprøve regjeringens vurdering av om det er behov for ytterligere rettsavklaring. Jeg
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påpeker likevel at det ikke uten videre kan legges til grunn at domstolene i tillegg til å være tillagt
kompetanse til å avgjøre det aktuelle rettsspørsmål, også skal kunne overprøve regjeringens vurdering
av behovet for slik avklaring med den konsekvens at staten holdes erstatningsansvarlig. Det er slik
saken ligger an ikke noe behov for å ta stilling til spørsmålet.
(85)

I Rt-2015-385 behandlet Høyesterett en sak om krav på erstatning for et angivelig ugrunnet søksmål.
Førstvoterende avviste at spørsmålet om ansvar skal kunne avgjøres etter en bred
aktsomhetsvurdering. Det ble blant annet påpekt at en slik tilnærming kunne føre til en
tilbakeholdenhet med å få rettsspørsmål avklart av domstolene, og at også berettigede krav kunne bli
skadelidende. Høyesterett konkluderte at erstatningsplikt må begrenses til misbrukstilfellene. I avsnitt
34 sammenfattes dette slik:
«Basert på de kildene som er gjennomgått over, og særlig uttalelsene i Rt-1994-1430 på side
1436 og prinsippet om rett til domstolsprøving, mener jeg at et erstatningsansvar utover
sakskostnader må forbeholdes misbrukstilfellene. Det vil normalt foreligge misbruk hvis
saken er helt uten utsikt til å føre frem og parten skjønner at det er slik. Et søksmål vil da være
motivert av andre formål enn å få medhold i saken og normalt vil det innebære misbruk av
søksmålsadgangen å gå til søksmål i et slikt tilfelle.»

(86)

Det sier seg da selv at det bare i helt ekstraordinære tilfeller kan være aktuelt at en part kan pådra seg
erstatningsansvar ved å forsvare seg mot krav som fremmes ved søksmål.

(87)

Enkelte av de hensyn som tilsier en slik begrensning av muligheten for å kreve erstatning for søksmål
som ikke burde vært anlagt, slår ikke til med samme tyngde når det gjelder statens opptreden for
domstolene og for ulike internasjonale institusjoner, men jeg legger til grunn at det heller ikke vil
være aktuelt at staten skal kunne pådra seg et erstatningsansvar med mindre det må konstateres
misbruk av rettsvesenet.

(88)

Det er da klart at heller ikke det subsidiære erstatningskravet kan føre frem.

(89)

Anken har ikke ført frem, og saken har ikke voldt tvil. Men da saken reiser prinsipielle
problemstillinger, er jeg kommet til at sakskostnader ikke bør tilkjennes for Høyesterett, jf. tvisteloven
§ 20-2 tredje ledd bokstav c.

(90)

Jeg stemmer for denne
1. Anken forkastes.
2. Sakskostnader for Høyesterett tilkjennes ikke.

dom:

(91)

Dommer Indreberg: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende.

(92)

Dommer Ringnes: Likeså.

(93)

Dommer Noer: Likeså.

(94)

Dommer Matningsdal: Likeså.

(95)

Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne
dom:

1. Anken forkastes.
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2. Sakskostnader for Høyesterett tilkjennes ikke.
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Sammendrag

En kommune i Troms hadde vedtatt reguleringsplan for et veiprosjekt som ville få
konsekvenser for reindriftsnæringen i området. Reinbeitedistriktet og de berørte
reineierne fikk ikke medhold av Høyesteretts flertall i at det etterfølgende
ekspropriasjonsvedtaket etter veglova § 50 var ugyldig fordi det ikke var foretatt
konsekvensutredning forut for planvedtaket. Kostnadene, som skulle vurderes ut
fra kostnadsanslaget ved innledningen av planarbeidet, ikke på vedtakstidspunktet,
var ikke tilstrekkelig høye til at de begrunnet konsekvensutredning. Flertallet viste
videre til hva som hadde vært kjent for kommunestyret om konsekvensene for
reindriften av veiprosjektet, og kom til at det ikke var noen reell mulighet for at en
konsekvensutredning ville ha ført til noen endring av de vedtak som var truffet.
Den manglende konsekvensutredningen kunne derfor ikke medføre ugyldighet av
ekspropriasjonsvedtaket etter forvaltningsloven § 41. Inngrepene lå også under
terskelen for brudd på FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP)
artikkel 27. Dissens 3-2. (Rt-sammendrag)
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dom.
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(1)

Dommer Kallerud: Saken gjelder spørsmål om vedtak om gjennomføring av et veiprosjekt er
ugyldig fordi det ikke ble foretatt konsekvensutredning. Videre er det spørsmål om veianlegget er i
strid med FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27 på grunn av
konsekvensene for samisk reindrift.

(2)

Prosjektet omfatter bygging av tunnel fra Ringvassøy under Langsundet til Reinøy. Videre
planlegges utbedring og delvis omlegging av veien fra tunnelmunningen på Reinøy til et nytt
fergeleie i Sætervika nord på øya. Fergeleiet skal benyttes for ferge til Vannøy og Karlsøy i et
trekantsamband og gir kortere fergestrekninger enn i dag hvor fergene går fra Hansnes på
Ringvassøy. Prosjektet omtales gjerne som Langsundforbindelsen.

(3)

Reindriften på Reinøy

(4)

Det har vært reindrift på Reinøy i lang tid, men den tok slutt omkring 1922. Driften ble tatt opp
igjen i 1970. Reinøy reinbeitedistrikt omfatter hele Reinøy og er et sommerdistrikt med to
siidaandeler. Distriktet har vinterbeite i Vest-Finnmark. Det er opplyst at totalt syv voksne og fem
barn i dag er tilknyttet reindriften. Øvre reintall er fastsatt til 600 i vårflokken. Det faktiske tallet
har vært stigende fra 245 i 2004 til 439 i 2016/2017.

(5)

Det hevdes å være til alvorlig skade for reindriften på øya dersom det bygges nytt fergeleie i
Sætervika. Også omlegging av veien ved tettstedet Stakkvik anføres å ha betydelige negative
konsekvenser for reindriftsnæringen.

(6)

Utarbeidelse av kommunedelplan

(7)

Etter avtale med Karlsøy kommune begynte Vegvesenet i 2003 å arbeide med en kommunedelplan
for Langsundforbindelsen. Blant annet Reindriftsforvaltningen i Troms ble bedt om å gi en
forhåndsuttalelse om hvorvidt det var behov for å foreta konsekvensutredning av veiprosjektet. I
reindriftsforvaltningens brev av 3. juni 2003 er det tatt inn en uttalelse fra Reinøy reinbeitedistrikt
hvor det presiseres at «... vi ikke er imot fastlandsforbindelse mellom Reinøya og Ringvassøya,
men vi mener at man burde bruke områder som allerede er bebygde til de aktuelle anleggene». I
brevet heter det videre at etter reindriftsagronomens oppfatning vil kommunedelplanen «berøre
viktige reindriftsinteresser» dersom det anlegges fergeleie nord på øya, og at det derfor er behov
for konsekvensutredning.

(8)

Vegvesenet avslo kravet. Det ble blant annet vist til at plikt til å foreta konsekvensutredning ikke
fulgte av regelverket, og at Vegvesenet uansett ville gjennomføre en konsekvensanalyse.

(9)

I brev 2. februar 2004 gjentok Reindriftsforvaltningen i Troms kravet om konsekvensutredning.
Det ble på ny påpekt at det planlagte fergeleiet nord på øya vil komme i konflikt med
reindriftsnæringens virksomhet. Videre ble det anført at Vegvesenet tok feil i sin regelforståelse.
Under henvisning til dagjeldende forskrift om konsekvensutredning anførte reindriftsforvaltningen
at konsekvensutredning måtte gjennomføres fordi fergeleiet berører et område som
reindriftsforvaltningen – som landbruksmyndighet – vurderte som viktig. Det er ikke fremlagt noe
uttrykkelig svar fra Vegvesenet på reindriftsforvaltningens fornyede krav om konsekvensutredning
på dette grunnlaget.

(10)

I april 2005 la Vegvesenet frem et forslag til kommunedelplan for Langsundforbindelsen. Planen
er på mer enn 100 sider og beskriver blant annet fire alternative gjennomføringsmåter. Det drøftes
to ulike steder for plassering av tunnelen. Videre – og uavhengig av plassering av tunnelen –
utredes om den utbedrede veien bør følge den eksisterende veitraséen eller legges om. Den mulige
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veiomleggingen gjelder en strekning på om lag fem km hvor veien ledes utenfor tettstedet
Stakkvik. Den omlagte veitraseen vil etter det opplyste ligge noen hundre meter lenger opp fra
sjøen enn den eksisterende veien og gå på oversiden av bebyggelsen. For øvrig er det planlagt at
den utbedrede veien skal følge eksisterende vei.
(11)

Kostnadsanslagene for de fire alternativene varierte fra 301 til 385 millioner 2004-kroner.

(12)

Vegvesenet anbefalte tunnel fra Lanes på Ringvassøy til Rakkenes på Reinøy, basert blant annet
på at anleggskostnadene ble lavere på grunn av nesten én kilometer kortere tunnel enn ved det
alternative forslaget, og at reiseavstanden til Tromsø ble kortere.

(13)

Videre gikk Vegvesenet inn for å legge om veien slik at den ble liggende ovenfor bebyggelsen i
Stakkvik. I Stakkvik er boligtettheten størst, og her var det skole, butikk, idrettsplass og en
fiskeribedrift. Fordelen for nærmiljøet dersom veien ble lagt utenom Stakkvik, var etter
Vegvesenets oppfatning «... så tungtveiende at den bør være avgjørende» selv om utbedring av
den eksisterende veien gjennom tettstedet hadde bedre samfunnsøkonomisk effekt.

(14)

Vegvesenets anbefalte forslag hadde en beregnet anleggskostnad på 323 millioner 2004-kroner.
Usikkerheten i beregningen ble angitt til 25 prosent i begge retninger.

(15)

Forslaget til kommunedelplan inneholdt en konsekvensanalyse etter opplegg fra håndbok 140
utgitt av Vegvesenet. Analysen var angitt å inneholde en «systematisk vurdering av fordeler og
ulemper ved de ulike alternativene» og skulle gi informasjon om «konsekvensenes art og
omfang», blant annet for reindriften. Den var likevel ikke i samsvar med de mer omfattende
kravene som stilles til en konsekvensutredning.

(16)

I Vegvesenets analyse av konsekvensene for reindriften angis at anleggsarbeidet «... i hovedsak
skjer ved eller langs dagens vegnett ...», og at dette ikke ville «... skape noen stor ulempe for
reinbeitedistriktet». Om det nye fergeleiet heter det blant annet at dette bare vil beslaglegge et lite
område, og at det fortsatt vil være store ubebygde områder. Siden båt ikke lenger brukes for
landsetting av rein, kunne det etter Vegvesenets syn ikke være avgjørende å kunne sette av dyra et
bestemt sted.

(17)

Reinøy reinbeitedistrikt ga 8. juni 2005 uttalelse til forslaget til kommunedelplan. Distriktet
presiserte igjen at det ikke var imot fastlandsforbindelsen, men gjentok at bygging av fergeleie ved
Sætervika ville komme i konflikt med reindriften. Området brukes for å slippe ut reinen om våren,
og det er øde og perfekt som kalvingsplass. Videre mente distriktet at veiomleggingen ville «...
ødelegge veldig mye beiteland for reindrifta». Distriktet mente derfor at veien fortsatt burde gå
gjennom Stakkvik.

(18)

Karlsøy kommunestyre gikk i vedtak 8. juni 2005 inn for det alternativet som ville medføre at
veien ble lagt utenfor Stakkvik.

(19)

I oktober 2005 behandlet Vegvesenet de merknadene som hadde kommet inn ved høringen. Her
gjengis blant annet synspunktene fra Reinøy reinbeitedistrikt. Vegvesenet bemerket blant annet at
hvor det skal tas ut masse til bygging av molo mv. må vurderes nærmere i forbindelse med
reguleringsplanen, og at man i den forbindelse ønsker kontakt med distriktet «... for å finne
områder som er til minst skade for reindriftsnæringen». Det fremkommer videre at det under en
befaring ble foreslått at en del av arealet på nordspissen av øya settes av til frilufts- og
reindriftsområde, slik at det sikres mot utbygging. Vegvesenet mente det var ønskelig at
kommunen gjennomførte dette. Når det gjelder nærmiljøet, nevnes at fylkesmannen var enig i at
den beste løsningen var å legge om veien slik at den går utenom bebyggelsen i Stakkvik.

(20)

Etter en avveining av de kryssende hensyn opprettholdt Vegvesenet sin tidligere anbefaling om å
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velge den korteste tunnelen og å legge om veien forbi Stakkvik.
(21)

I et brev 27. mars 2007 sluttet reinbeitedistriktet seg til at tunnelen skulle gå fra Lanes til
Rakkenes, men var fortsatt «meget kritisk» til omleggingen av veien forbi Stakkvik og etablering
av fergeleie i Sætervika.

(22)

Kommunestyret traff endelig vedtak om kommunedelplanen 12. desember 2007 i samsvar med
Vegvesenets tilrådning, altså at veien ble lagt utenom Stakkvik og at fergeleiet ble bygd i
Sætervika.

(23)

Utarbeidelse av reguleringsplan

(24)

Vegvesenet påbegynte høsten 2009 arbeidet med utkast til reguleringsplan. Karlsøy kommune
besluttet, i tråd med Vegvesenets anbefaling, at det heller ikke nå var nødvendig med
konsekvensutredning. Det ble vist til den konsekvensanalysen som allerede var gjennomført.

(25)

Slik saken er opplyst, må det legges til grunn at myndighetene ved oppstarten av arbeidet med
reguleringsplanen fortsatt baserte seg på kostnadsanslaget i kommunedelplanen. Omregnet til
2010-kroner var dette 490 millioner kroner for det aktuelle alternativet.

(26)

Reindriftsforvaltningen i Troms og Reinøy reinbeitedistrikt gjentok kravet om
konsekvensutredning både i brev 30. oktober 2009 og i møte 18. mars 2010. Kravet ble fortsatt
avslått.

(27)

Forslag til reguleringsplan ble lagt ut til ettersyn 26. mars 2010. Fortsatt ble veien foreslått lagt
ovenfor Stakkvik og fergeleiet bygget i Sætervika. Også denne gangen kom det krav om
konsekvensutredning både fra reindriftsforvaltningen og reinbeitedistriktet. Kravet ble gjentatt i et
møte 24. august 2010. I dette møtet ble det som en løsning foreslått at det ble gjennomført «en
uavhengig reindriftsfaglig utredning av konsekvensene av forestående utbygging og arealplanen
sett i sammenheng».

(28)

I behandlingen av merknadene til utkastet til reguleringsplan 6. desember 2010 viste Vegvesenet
til at saken allerede hadde vært gjennom en grundig planprosess hvor reindriftsforvaltningen og
reinbeitedistriktet hadde vært involvert. Vegvesenet fremholdt også at en vesentlig del av
innvendingene fra reindriftssiden gikk utover «... det fysiske innholdet i reguleringsplanen for
Langsundforbindelsen». Forhold knyttet til mulig økt aktivitet på øya og dermed større press på
arealene var ikke en del av reguleringsplanen, og disse viktige problemstillingene måtte «...
vurderes i sammenheng med revisjon av overordnede planer som kommuneplanens arealdel».

(29)

I samsvar med Vegvesenets tilrådning vedtok Karlsøy kommunestyre reguleringsplanen 15.
desember 2010. På dette tidspunktet var kostnadsanslaget økt til 530 millioner 2010-kroner.

(30)

Reindriftsforvaltningen og reinbeitedistriktet klaget til fylkesmannen. I klagene ble det fastholdt at
det skulle vært foretatt konsekvensutredning. Fylkesmannen tok i vedtak 5. april 2011 ikke til
følge klagen fra reindriftsforvaltningen fordi spørsmålet om hvorvidt det skulle foretas
konsekvensutredning allerede var endelig avgjort av kompetent planmyndighet. Fylkesmannen
bemerket imidlertid at planarbeidet «... fremstår som grundig utført» og at det var lagt ned et
betydelig arbeid i forbindelse med vedtakelsen av kommunedelplanen i 2007 «... der også
reindriftsinteresser ble hørt».

(31)

Etter anmodning om omgjøring fra reinbeitedistriktet opphevet fylkesmannen 14. april 2015 sitt
tidligere vedtak av 5. april 2011. Bakgrunnen var at fylkesmannen etter ny vurdering kom til at
saken skulle vært sendt til departementet for klagebehandling. I oversendelsesbrevet til
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departementet ga fylkesmannen nå uttrykk for at det skulle vært foretatt konsekvensutredning.
(32)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente 17. juni 2015 reguleringsplanen. Etter
departementets oppfatning var konsekvensene av vegutbyggingen «... tilfredsstillende utredet
gjennom konsekvensanalysen som ble utarbeidet før vedtaket av kommunedelplanen». Senere
utredninger belyste etter departementets oppfatning forholdet til reindriften ytterligere «... og gjør
også at det ikke er behov for å kreve videre utredninger nå».

(33)

Tilleggsutredning og nytt kommunestyrevedtak etter tingrettens avgjørelse

(34)

Nord-Troms tingrett kom i kjennelse 18. januar 2016 til at reguleringsplanen, som
ekspropriasjonsvedtaket bygger på, var ugyldig. På denne bakgrunn utredet Vegvesenet 30. juni
2016 veitraséen forbi Stakkvik på ny. Det ble også holdt et folkemøte 3. mai 2016 hvor det ble gitt
anledning til å komme med synspunkter knyttet til å la den utbedrede veien følge dagens trasé.

(35)

Etter fornyet vurdering kom Vegvesenet nå til at veien likevel burde gå gjennom Stakkvik.
Bakgrunnen var blant annet at både barnehagen og skolen var lagt ned, at veien gjennom Stakkvik
allerede hadde blitt betydelig opprustet og at det ville bli billigere å la veien gå gjennom tettstedet.
Etter Vegvesenets syn var det imidlertid ikke grunn til å vurdere ulempene for reindriftsnæringen
«... vesentleg anleis enn då gjeldande traséval blei gjort».

(36)

Rådmannen la frem en åpen innstilling til kommunestyret. Kommunestyret vedtok 16. september
2016 – ut fra en «helhetsvurdering» – å fastholde reguleringsplanen til tross for
tilleggsutredningen fra Vegvesenet. Det fremgår av lagmannsrettens dom at vedtaket ble truffet
med ti mot syv stemmer.

(37)

Reindriftsutredninger

(38)

Etter at kommunedelplanen og reguleringsplanen var vedtatt, ble det utført flere utredninger som i
atskillig detalj belyser veiprosjektets konsekvenser for reindriften. Jeg kommer nærmere tilbake til
noen av disse utredningene, men nevner dem her for oversiktens skyld.

(39)

Den første utredningen ble avgitt av Christian Nellemann 20. september 2012. Oppdragsgiver var
Vegvesenet, og rapporten var først og fremst ment som grunnlag for å fastsette erstatningen til
reinbeitedistriktet.

(40)

På oppdrag fra Karlsøy kommune foretok Norut Tromsø ved Jan Åge Riseth og Britt Kramvig i
2012 en «konsekvensutredning for tema reindrift» i Karlsøy kommune. Arbeidet ble gjort i
forbindelse med kommunens revisjon av arealplanen og omfattet blant annet «reindriftas livsvilkår
i en større sammenheng». For så vidt gjelder Langsundforbindelsen er det i stor utstrekning vist til
Nellemanns rapport.

(41)

Etter oppdrag fra Vegvesenet foretok Norut ved Jan Åge Riseth, Bernt Johansen og Inge Even
Danielsen i 2016 en tilleggsutredning av Langsundforbindelsen og reindriften. Utredningen skulle
tjene som et supplement til Nellemanns utredning og spesielt se på alternativene for veitraséen og
det nye fergeleiet.

(42)

Erlend Bullvåg har avgitt en rapport med tittelen «Reindriften på Reinøya: Økonomisk status og
bærekraft».

(43)

Geir Arnesen og Iulie Aslaksen avga 23. oktober 2017 en rapport om «Konsekvenser for
reindriften av den planlagte Langsundforbindelsen». Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra
Reinøy reinbeitedistrikt.
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(44)

Ekspropriasjonsvedtaket

(45)

Statens vegvesen, Region nord traff 12. februar 2014 i medhold av vegloven § 50
ekspropriasjonsvedtak knyttet til Langsundforbindelsen. Vedtaket gjaldt blant annet «nødvendige
inngrep i Reinøy reinbeitedistrikts rettigheter på Reinøya» og avståelse av veigrunn fra berørte
grunneiere. Vedtaket ble truffet «... i samsvar med reguleringsplanen for Langsundforbindelsen».

(46)

Prosesshistorie

(47)

Fylkeskommunen ved regionvegkontoret fremsatte 20. mai 2014 skjønnsbegjæring til Nord-Troms
tingrett. Ved skjønnet ønskes fastsatt ekspropriasjonserstatning for erverv av grunn og rettigheter
for gjennomføring av reguleringsplanen. Reinbeitedistriktet motsatte seg at skjønnet ble fremmet.

(48)

Nord-Troms tingrett avsa 18. januar 2016 kjennelse [TNHER-2014-86089]1 med slik slutning:
«1. Skjønnet fremmes ikke.
2. Troms fylkeskommune v/regionvegkontoret betaler innen 2 – to – uker fra forkynnelse av
denne kjennelse sakskostnader til de saksøkte med 1 100 000,- – enmillionetthundretusen
– kroner.»

(49)

Tingretten kom til at det skulle vært foretatt en konsekvensutredning fordi beregnet kostnad på
vedtakstidspunktet oversteg beløpsgrensen for konsekvensutredning med 30 millioner kroner. Det
var etter tingrettens syn «en ikke helt fjerntliggende mulighet» for at den manglende
konsekvensutredningen hadde virket inn på reguleringsplanvedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.
Reguleringsplanen var derfor etter tingrettens oppfatning ugyldig. Når reguleringsvedtaket var
ugyldig, førte det til ugyldighet også for ekspropriasjonsvedtaket. Skjønnet kunne derfor etter
tingrettens oppfatning ikke fremmes.

(50)

Fylkeskommunen anket til Hålogaland lagmannsrett som i medhold av skjønnsprosessloven § 48
andre ledd behandlet saken som en anke over dom. Lagmannsretten avsa 2. desember 2016 dom
[LH-2016-47410]1 med slik domsslutning:
«1. Skjønnet fremmes for tingretten.
2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Troms fylkeskommune v/regionvegkontoret til
Audhild Helene Hansen, Herolf Andreas Hansen, Sigrunn Merete Hansen, Margareth
Anni Hansen, Sigvald Harald Hansen og Reinøy reinbeitedistrikt 425 440 –
firehundreogtjuefemtusenfirehundreogførti – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen
av denne dom.
3. Tingrettens sakskostnadsavgjørelse, slutningen punkt 2, oppheves.»

(51)

Lagmannsretten kom til at beregnede kostnader da arbeidet med reguleringsplanen ble påbegynt
var avgjørende for plikten til å foreta konsekvensutredning. På dette tidspunktet var kostnadene
under grensen på 500 millioner kroner. Retten tok ikke stilling til om det var plikt til å
gjennomføre konsekvensutredning på annet grunnlag fordi en eventuell feil uansett ikke kunne
hatt betydning for vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41. Det var etter lagmannsrettens oppfatning
ikke grunnlag for å konstatere brudd på SP artikkel 27.

(52)

Reinøy reinbeitedistrikt har anket til Høyesterett over lagmannsrettens realitetsavgjørelse. De
øvrige partene har anket over punkt tre i lagmannsrettens domsslutning.

(53)

Høyesteretts ankeutvalg tillot 26. april 2017 anken fremmet «for så vidt gjelder om
reguleringsplanen, og dermed også ekspropriasjonsvedtaket, er ugyldig som følge av manglende
konsekvensutredning, og om ekspropriasjonsvedtaket strider mot SP artikkel 27». For øvrig ble
anken ikke tillatt fremmet.
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(54)

Det er kommet til noen nye dokumenter for Høyesterett, men saken står i det vesentlige i samme
stilling som for de tidligere instanser.

(55)

Den ankende part – Reinøy reinbeitedistrikt – har i hovedsak gjort gjeldende:

(56)

Reguleringsplanen, og dermed også ekspropriasjonsvedtaket, er ugyldig fordi det i strid med
dagjeldende regelverk ikke ble foretatt konsekvensutredning.

(57)

Plikten til å gjennomføre konsekvensutredning følger for det første av at de beregnede kostnadene
oversteg 500 millioner kroner. Vedtakstidspunktet for reguleringsplanen er her avgjørende.
Subsidiært anføres at dersom kostnadsnivået ved oppstarten av reguleringsarbeidet skal legges til
grunn, må kostnadsanslaget være forsvarlig. Det var ikke tilfellet her.

(58)

For det andre kreves det konsekvensutredning fordi vegprosjektet kan komme i konflikt med
reindriften. Det er ikke foretatt annen tilfredsstillende utredning som gjør at konsekvensutredning
kan unnlates.

(59)

Den manglende konsekvensutredningen er en saksbehandlingsfeil som «kan ha virket
bestemmende på vedtakets innhold», jf. forvaltningsloven § 41. Fordi det ikke ble foretatt en
konsekvensutredning manglet det en fagkyndig utredning av de negative følgene av veiprosjektet
for reindriften. Det ble ikke foretatt noen samlet vurdering, og reindriftsnæringen ble ikke på
forsvarlig måte tatt med på råd. En konsekvensutredning ville gitt reindriftsinteressene en solid
faglig forankring å argumentere ut fra, og ville gitt mulighet for reell dialog med myndighetene.
Reguleringsplanen ville sannsynligvis blitt annerledes dersom det hadde vært foretatt en
konsekvensutredning.

(60)

Ekspropriasjonsvedtaket er i strid med SP artikkel 27. Etter praksis fra Menneskerettskomiteen er
det – til tross for ordlyden – ikke noe krav om at samene blir «nektet» retten til å utøve reindrift.
Har inngrepet «substantial impact», er det klart at det kommer i strid med artikkel 27. Men brudd
kan også foreligge ved «limited impact». Slik veiprosjektet er vedtatt, har det betydelige
konsekvenser for reindriftsnæringen. Fergeleiet planlegges anlagt på øyas eneste hensiktsmessige
område for kalving og vårbeiting. Omleggingen av veien ved Stakkvik vil legge beslag på et viktig
beiteområde. Lønnsomheten er allerede i dag så lav at det er en reell risiko for at veiprosjektet vil
føre til at det ikke er mulig å drive reindrift med overskudd på øya og at den derfor vil måtte
legges ned.

(61)

Den ankende part har lagt ned slik påstand:
«1. Nord-Troms tingretts skjønn punkt 1 stadfestes.
2. Troms fylkeskommune v/regionvegkontoret skal dekke Reinøy reinbeitedistrikt, Herolf
Andreas Hansen m.fl. sine fulle kostnader for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.»

(62)

Ankemotparten – Troms fylkeskommune v/regionvegkontoret – har i det vesentlige gjort
gjeldende:

(63)

Konsekvensutredning kreves ikke for dette veiprosjektet, verken på grunn av kostnadene eller på
annet grunnlag. Det er oppstartstidspunktet for reguleringsplanarbeidet som er avgjørende. Da var
kostnadene beregnet til å ligge under 500 millioner kroner. Konsekvensene for reindriften var
tilfredsstillende belyst uten formell konsekvensutredning.

(64)

Skulle det likevel foreligge en saksbehandlingsfeil, er det uten betydning fordi resultatet ville blitt
det samme med konsekvensutredning.
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Konsekvensene av veiprosjektet for reindriftsnæringen er beskjedne, og er langt unna å komme i
konflikt med SP artikkel 27.

(66)

Ankemotparten har lagt ned slik påstand:
«1. Anken forkastes.
2. Troms fylkeskommune tilkjennes sakskostnader for Høyesterett.»

(67)

Mitt syn på saken

(68)

Skulle det vært foretatt konsekvensutredning?

(69)

Da planleggingen av Langsundforbindelsen ble påbegynt i 2003, gjaldt plan- og bygningsloven av
1985 og en forskrift om konsekvensutredning gitt i 1999 med hjemmel i denne loven. Ny plan- og
bygningslov av 27. juni 2008 trådte i kraft 1. juli 2009. I medhold av § 4-2 tredje ledd i denne
loven ga Miljøverndepartementet 26. juni 2009 en ny forskrift om konsekvensutredninger.
Forskriften trådte i kraft samtidig med loven. Forskriften fra 2009 er senere erstattet av nye
forskrifter, senest 21. juni 2017.

(70)

Reinbeitedistriktet gjør, som nevnt, gjeldende at ekspropriasjonsvedtaket er ugyldig som følge av
at reguleringsplanen er ugyldig, og vant frem på dette grunnlaget i tingretten. Jeg konsentrerer
derfor i første omgang gyldighetsdrøftelsen om regelverket som gjaldt da arbeidet med
reguleringsplanen pågikk fra høsten 2009 og frem til vedtakelsen 15. desember 2010.

(71)

I forskriften om konsekvensutredninger fra 2009 heter det i formålsbestemmelsen i § 1 andre ledd:
«Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger (KU) er å sikre at hensynet til
miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer eller tiltak, og når
det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres.»

(72)

Plikten til å foreta konsekvensutredning er gitt en generell omtale i Rt-2009-661
(ambassadesaken), som jeg viser til.

(73)

I avsnitt 55 heter det:
«I forarbeidene til lovendringen i 1995 er det sagt at formålet med konsekvensutredninger
er å klargjøre virkningene av tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø-,
naturressurser og samfunn, jf. Ot.prp.nr.24 (1994–1995) side 8. Samme sted er det også
fremholdt at ordningen skal bidra til å integrere hensynet til slike virkninger i utbyggers
prosjektplanlegging, å sikre en åpen planleggingsprosess med reelle muligheter for
påvirkning, å styrke beslutningsgrunnlaget og å øke kunnskapen om virkningene av store
utbyggingsprosjekter. Langt på vei er det samme kommet til uttrykk i lovteksten til planog bygningsloven § 33-1 slik den lød etter 1995, og i § 1 i tilhørende forskrift om
konsekvensutredninger 21. mai 1999 nr. 502. Jeg oppfatter det slik at disse overordnede
mål ligger til grunn også for den senere lovgivningen både i Norge og innenfor EU.»

(74)

Under henvisning til ambassadedommen nevner jeg også at regelverket «anviser en formalisert
utredningsprosess som skal gjennomføres før et tiltak realitetsbehandles, og som skal inngå i
beslutningsgrunnlaget for de tillatelser tiltaket krever» (avsnitt 57), og at forslaget til
utredningsprogram «skal ... være konsentrert om de spørsmål det er nødvendig å få belyst for å
kunne ta stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres» (avsnitt 58).

(75)

Jeg ser først på om tiltakets kostnad medførte at det måtte gjennomføres en
konsekvensutredning.
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Etter 2009-forskriften § 2 første ledd bokstav f skulle det alltid foretas konsekvensutredning for
reguleringsplaner som inneholdt tiltak som nevnt i vedlegg I til forskriften. Av punkt 28 i dette
vedlegget fulgte det at «[v]eier med investeringskostnader på mer enn 500 millioner kr» alltid
skulle konsekvensutredes. Som jeg har redegjort for, var kostnadene ved oppstart av arbeidet med
reguleringsplanen angitt til 490 millioner kroner mens anslaget på vedtakstidspunktet var steget til
530 millioner kroner. Jeg har ikke grunnlag for å overprøve Vegvesenets kostnadsoverslag.

(77)

I likhet med lagmannsretten mener jeg formålet med konsekvensutredninger tilsier at det må være
kostnadsanslaget ved innledningen av planarbeidet som er avgjørende. Konsekvensutredning skal
først og fremst sikre at viktige miljø- og samfunnshensyn tas i betraktning ved forberedelsen av
planen og ved vurderingen av om plantiltaket skal gjennomføres, eventuelt på hvilken måte. Jeg
viser her til det jeg nettopp har sitert fra forskriften § 1 andre ledd og ambassadedommen. Skal
formålet oppnås, må konsekvensutredningen gjennomføres før vedtakstidspunktet.

(78)

Det fremgår dessuten av forskriften § 15 første ledd at også endringer etter oppstart av
planarbeidet kan utløse plikt til konsekvensutredning. Også dette trekker i retning av at behovet
for konsekvensutredning i utgangspunktet skal vurderes innledningsvis i planarbeidet. Imidlertid
kan ikke enhver økning av kostnadene som medfører at terskelverdien passeres komme i
betraktning her. Jeg antar det i tilfelle må være tale om kostnader av en viss størrelse, og som
påløper fordi prosjektet endrer karakter. I saken her er det ikke opplysninger om slike endringer
under planprosessen at det utløste plikt til å foreta konsekvensutredning.

(79)

Reinbeitedistriktet kan etter dette ikke gis medhold i at prosjektets kostnad medførte at
konsekvensutredning måtte foretas.

(80)

Det neste spørsmålet er om vegprosjektets konsekvenser for reindriften medførte plikt til
konsekvensutredning.

(81)

Etter § 3-1 første ledd bokstav c i plan- og bygningsloven fra 2008 er «naturgrunnlaget for samisk
kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv» ett av hensynene som skal sikres ved planarbeid etter
loven. I bokstav b i samme bestemmelse er blant annet sikring av «jordressursene» nevnt.

(82)

Etter 2009-forskriften § 3 første ledd bokstav b sammenholdt med vedlegg II punkt 24 kreves det
konsekvensutredning for reguleringsplaner som omfatter veier dersom planen eller tiltaket «faller
inn under ett eller flere av kriteriene i § 4». Det fremgår av § 4 bokstav e at det skal foretas
konsekvensutredning for planer og tiltak som:
«... kan komme i konflikt med utøvelsen av samiske utmarksnæringer, eller er lokalisert i
reindriftens særverdiområder ... eller på annen måte kan komme i konflikt med
reindriftens arealbehov.»

(83)

Det er ikke tvilsomt at reguleringsplanen for Langsundforbindelsen omfattes av denne
bestemmelsen.

(84)

Imidlertid gjøres det i § 3 andre ledd unntak fra plikten til å foreta konsekvensutredning dersom:
«... konsekvensene av det konkrete tiltaket er tilfredsstillende utredet på overordnet
plannivå og der reguleringsplanen er i samsvar med overordnet plan.»

(85)

Reguleringsplanen var i samsvar med den overordnede kommunedelplanen.

(86)

I kommunedelplanen var det, som jeg allerede har gjennomgått, inntatt en konsekvensanalyse,
men ingen konsekvensutredning.
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Etter min mening kan forskriftens uttrykk «tilfredsstillende utredet» ikke forstås slik at den
tidligere utredningen nødvendigvis måtte oppfylle de krav som stilles til en konsekvensutredning.
Slik jeg ser det, følger dette av systematikken og den varierte ordbruken i forskriften. Både § 2 og
§ 3 har i andre ledd en unntaksbestemmelse for reguleringsplaner hvor det tidligere er foretatt
utredninger. Mens det i § 3 andre ledd altså er spørsmål om konsekvensene tidligere er
«tilfredsstillende utredet», kreves det etter unntaksbestemmelsen i § 2 andre ledd at tiltaket er
«konsekvensutredet». Den naturlige forståelsen av de ulike ordlydene er at det er forskjellige krav
til den tidligere utredningen.

(88)

At ordbruken her er bevisst valgt bekreftes av Kommunal- og moderniseringsdepartementets
veiledningsnotat til forskriften. Under omtalen av unntaket i § 2 andre ledd på side 7 presiseres at
det her kreves konsekvensutredning i samsvar med forskriften. På side 8 legges derimot til grunn
at konsekvensanalyse i samsvar med Vegvesenets håndbok 140 omfattes av unntaket i § 3 andre
ledd.

(89)

Unntaket i § 3 andre ledd i 2009-forskriften skulle altså ikke forstås slik at den tidligere
utredningen måtte være en formell konsekvensutredning.

(90)

Det neste spørsmålet skulle dermed bli om Vegvesenets konsekvensanalyse inntatt i
kommunedelplanen faller inn under unntaket i § 3 andre ledd om «tilfredsstillende utredet på
overordnet plannivå». Jeg finner imidlertid ikke tilstrekkelig grunn til å ta stilling til om
konsekvensanalyse i dette tilfellet, bedømt etter en for lengst opphevet forskrift, var tilstrekkelig.
Årsaken er at jeg – som lagmannsretten – er kommet til at en eventuell feil uansett ikke kan føre til
ugyldighet.

(91)

Gyldighetsvurderingen – forvaltningsloven § 41

(92)

Reguleringsplanen var en nødvendig forutsetning for det ekspropriasjonsvedtaket som er til
prøving i saken. Som jeg tidligere har redegjort for, ble ekspropriasjonsvedtaket truffet «i samsvar
med reguleringsplanen for Langsundforbindelsen». Gyldighetsdrøftelsen knyttes derfor til
betydningen av at det manglet konsekvensutredning da reguleringsvedtaket ble truffet.

(93)

Om virkningen av saksbehandlingsfeil heter det i forvaltningsloven § 41:
«Er reglene om behandlingsmåten i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven ikke
overholdt ved behandlingen av en sak som gjelder enkeltvedtak, er vedtaket likevel gyldig
når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets
innhold.»

(94)

Forståelsen av denne bestemmelsen i tilknytning til manglende konsekvensutredning er grundig
gjennomgått i Rt-2009-661 (ambassadesaken).

(95)

Det er tilstrekkelig med «en ikke helt fjerntliggende mulighet» for at feilen har fått betydning for
vedtaket, jf. avsnitt 71 i dommen. I avsnitt 72 heter det videre:
«Vurderingen beror på de konkrete forhold i saken, herunder hvilke feil som er begått og
vedtakets karakter. Der saksbehandlingsfeilen har ledet til mangelfullt eller uriktig
avgjørelsesgrunnlag på et punkt av betydning for vedtaket, eller feilen på annen måte
innebærer tilsidesettelse av grunnleggende fordringer til forsvarlig behandling, skal det
gjennomgående nokså lite til.»

(96)

I Rt-2015-1388 avsnitt 282 (plenum) vises det til dette.

(97)

Det skal altså ikke mye til. Men det må ut fra de konkrete forholdene i saken – bevissituasjonen –
være en reell mulighet for at feilen har fått betydning for vedtakets innhold.
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(98)

I tilknytning til manglende konsekvensutredninger, heter det videre i avsnitt 72 i ambassadesaken:
«Sammenholdt med de interesser som skal ivaretas gjennom reglene om
konsekvensutredning, og den komplekse utredningsprosessen det der legges opp til, vil
veien frem til ugyldighet derfor kunne være kort når saksbehandlingsfeilen består i
manglende eller mangelfull konsekvensutredning. Men noen automatikk er det ikke tale
om. Og det er etter mitt syn heller ikke rom for en alminnelig presumsjon for innvirkning,
slik de ankende parter har tatt til orde for. En slik presumsjon ville representere en
ugrunnet stor vekting av form fremfor innhold. Det kan ikke tas for gitt at de hensyn og
interesser som skal ivaretas gjennom reglene for konsekvensutredning, i en konkret sak
ikke også kan ivaretas innenfor rammene av en ordinær planbehandling. I forhold til
innvirkningskriteriet må man etter mitt syn derfor gå konkret til verks, og knytte
undersøkelsen til de enkelte påberopte avvik fra den saksbehandlingen som skulle ha vært
fulgt dersom det var gjennomført konsekvensutredning i den aktuelle saken.»

(99)

Spørsmålet er etter dette om det var en reell mulighet for at kommunestyret ville truffet andre
avgjørelser om veitraseen, fergeleiet eller andre forhold av betydning for reindriften dersom det
hadde blitt gjennomført en konsekvensutredning.

(100)

Som gjennomgangen av saksgangen har vist, ble det etter kommunedelplanvedtaket foretatt en
rekke reindriftsfaglige utredninger. Spørsmålet om manglende konsekvensutredning kan ha hatt
betydning for kommunestyrets vedtak, må vurderes på bakgrunn av det som fremkommer i disse
utredningene.

(101)

Som et generelt utgangspunkt for den konkrete vurderingen nevner jeg, slik det har fremgått av
min gjennomgang av saksforholdet, at reinbeitedistriktet gjennom hele planarbeidet har vært
positive til at det etableres en fastlandsforbindelse. Både reindriftsforvaltningen og
reinbeitedistriktet har derimot vært sterkt kritiske til å legge veien utenfor tettstedet Stakkvik og til
å bygge fergeleie ved Sætervika.

(102)

Jeg ser først på fergeleiet ved Sætervika.

(103)

Reindriftsinteressenes begrunnede synspunkter er tatt inn i konsekvensanalysen. Det fremgår der
at områdene nord på øya ved Sætervika er kalvingsområde for rein. I analysen heter det om
konsekvensene at «omfanget kan settes til middels negativt». Fra min tidligere gjennomgang av
analysen gjentar jeg for sammenhengens skyld at kommunedelplanen bygget på at fergeleiet bare
ville beslaglegge et lite område, og at det fortsatt ville være store ubebygde områder. Man la også
til grunn at båt ikke lenger ble brukt for landsetting av rein, og at det da ikke kunne være
avgjørende å kunne sette av dyra et bestemt sted.

(104)

Som jeg også har beskrevet tidligere, gjentok reinbeitedistriktet under høringen at det nye
fergeleiet ville komme i konflikt med bruken av området som kalvingsplass og flyttlei om våren
og behovet for mest mulig ro.

(105)

I utredningsmaterialet fra 2016, som tar noe av materialet fra 2012 opp i seg, heter det på side 35
om fergeleie i Sætervika:
«Etablering av fergeleie vil 'ta hull' på et område som i dag er uten bebyggelse og som
dermed fremstår som uforstyrret ut over at det går vei gjennom området nær kyststripen.
Dette er negativt, og de vil derfor risikere mindre bruk av området. Influenssonen for et
fergeleie vil bli ganske stor i og med at området ikke har stor naturlig avgrensning.»

(106)

Etter mitt syn rokker det som er fremkommet i ettertid ikke ved det man kjente til om
konsekvensene for reindriftsnæringen da kommunestyret i kommunedelplanen vedtok plassering
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av fergeleie i Sætervika.
(107)

I denne forbindelse føyer jeg til at senere dokumentasjon fra reindriftsadministrasjonen bekrefter
at rein siden 2005 knapt har vært fraktet til Sætervika med båt, men vært satt i land andre steder
nord på øya eller fraktet dit med bil; noe som i dag synes å ha blitt den vanligste transportmåte.

(108)

Jeg nevner også at det fremgår klart av dokumentene i saken at plassering av fergeleiet i Sætervika
helt fra ganske tidlig i planarbeidet har vært ansett som det eneste realistiske alternativet i
totalprosjektet. Dette har sammenheng med praktiske og tekniske forhold som jeg ikke finner det
nødvendig å gå inn på.

(109)

Med utgangspunkt i det som var kjent for kommunestyret på vedtakstidspunktene, kan jeg etter
dette ikke se noen reell mulighet for at en konsekvensutredning kunne føre til at myndighetene
ville unnlate å bygge nytt fergeleie eller vedtatt å plassere det et annet sted.

(110)

Jeg går så over til omleggingen av veien ved Stakkvik. Innvendingene har her gjennomgående
knyttet seg til tap av beiteland.

(111)

Min tidligere gjennomgang av planbehandlingen viser at vedtaksmyndigheten – Karlsøy
kommunestyre – konsekvent, gjentatt og over lang tid har gått inn for at veien skulle føres utenom
tettstedet. Kommunestyret har hele tiden vært vel kjent med reindriftens innvendinger og
grunnlaget for dem. Planmaterialet viser at man ved trasévalget la størst vekt på å unngå ny og økt
gjennomgangstrafikk i tettstedet Stakkvik.

(112)

I utredningen fra 2016 heter det på side 31:
«Omlegging av vei fra Vollan til forbi Stakkvik vil klart berøre reindrifta. Etablering av
vei vil føre til at beiteland går tapt, både direkte og indirekte. Deler av ny trasé vil ha
større innvirkning på dette enn andre strekninger.»

(113)

For ordens skyld nevner jeg at den ankende parts innsigelser til manglende konsekvensutredning
ikke knytter seg til de deler av veien som følger gammel trasé.

(114)

Jeg kan med utgangspunkt i det som var kjent for kommunestyret om konsekvensene av ny
veitrasé for reindriften, på samme måte som for fergeleiet, ikke se noen reell mulighet for at en
konsekvensutredning kunne ført til at myndighetene ville truffet bestemmelse om at veien ikke
skulle legges utenom Stakkvik.

(115)

Kommunestyrets vedtak 16. september 2016 bekrefter dette. Som jeg har nevnt i
saksgjennomgangen, gikk Vegvesenet så sent som i 2016, etter en fornyet vurdering, inn for å
utbedre den eksisterende veien istedenfor å legge den utenom tettstedet. Til tross for Vegvesenets
anbefaling, og til tross for de utredningene som i mellomtiden var gjort, fastholdt flertallet i
kommunestyret at veien måtte føres utenom Stakkvik. Slik jeg ser det, bekreftet kommunestyret
ved 2016-vedtaket det som gjennom hele planperioden har vært deres syn; veien bør legges
utenom tettstedet, til tross for de ulempene det måtte medføre for reindriftsnæringen.

(116)

Min konklusjon er etter dette at det ikke er noen reell mulighet for at en konsekvensutredning ville
ført til noen endring av de vedtak som er truffet. Den manglende konsekvensutredningen kan
dermed ikke lede til at ekspropriasjonsvedtaket blir ugyldig.

(117)

Er ekspropriasjonsvedtaket i strid med SP artikkel 27?

(118)

Grunnloven § 108 fastsetter at myndighetene skal «leggje til rette for at den samiske folkegruppa
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kan tryggje og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv». Grunnlovsbestemmelsen bygger på
SP artikkel 27, som har denne ordlyden:
«In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging
to such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of
their group, to enjoy their own culture, to profess and practice their own religion, or to use
their own language.»
(119)

Som jeg straks kommer til, foreligger det flere avgjørelser fra FNs menneskerettskomité av
interesse for saken her. Om betydningen av komiteens uttalelser viser jeg til
storkammeravgjørelsen i Rt-2008-1764 avsnitt 81.

(120)

Det er utvilsomt, og ubestridt, at samenes reindrift er vernet etter bestemmelsen.

(121)

Videre er det etter Menneskerettskomiteens praksis klart at det har betydning om, og i hvilken
grad, minoriteten har fått uttale seg og blitt trukket inn i prosessen. Som jeg har vist i min
saksgjennomgang, har reindriftsinteressene fått god anledning til å gjøre sitt syn kjent. Det har
skjedd skriftlig, på møter og under befaring.

(122)

Spørsmålet i saken er om inngrepet har et slikt omfang og betydning at det fører til at samenes
rettigheter etter artikkelen har blitt nektet dem – «denied» – slik dette uttrykket er tolket av
Menneskerettskomiteen.

(123)

Tre saker som gjelder inngrep overfor finske samer har her særlig interesse.

(124)

I saken Ilmari Länsman mfl. mot Finland fra 8. november 1994 [CCPR-1992-511]1 slo komiteen
fast at inngrep som «... amount to a denial of the right» ville stride mot konvensjonen. Derimot
ville ikke tiltak som har «... a certain limited impact on the way of life of persons belonging to a
minority ... necessarily amount to a denial of the right under article 27», se avsnitt 9.4. Komiteen
ga deretter i avsnitt 9.5 uttrykk for at spørsmålet var om det aktuelle steinbruddet hadde en slik
«impact» i området «... that it does effectively deny to the authors the right to enjoy their cultural
rights in that region». Det fremgår i det følgende at verken de foretatte eller de planlagte
inngrepene var av en slik karakter at artikkel 27 var krenket.

(125)

Saken Jouni E. Länsman mfl. mot Finland fra 22. november 1996 [CCPR-1995-671]1 bekrefter det
skillet som ble trukket opp i avsnitt 9.4 i saken fra 1994, se avsnitt 10.3. Spørsmålet i denne saken
var om den hugsten som allerede hadde funnet sted, sammen med den som var planlagt, «... is of
such proportions as to deny the authors the right to enjoy their culture in that area», se avsnitt
10.4. I den konkrete vurderingen i avsnitt 10.6 slår komiteen fast at hugsten i området påførte
samene «... additional work and extra expenses ... .», men at den «... does not appear to threaten
the survival of reindeer husbandry».

(126)

I saken Jouni Länsman mfl. mot Finland fra 15. april 2005 [CCPR-2001-1023]1 var det igjen
spørsmål om konsekvensene av hugst i samisk område. Komiteen understreket i avsnitt 10.2 at
ved vurderingen måtte en se på virkningen over tid, «... the effects of past, present and planned
future logging ...». Som i de tidligere avgjørelsene, pekte komiteen på at andre årsaker enn
inngrepet forklarte den lave lønnsomheten i reindriftsnæringen, se avsnitt 10.3. Komiteen
konkluderte avslutningsvis i dette avsnittet med at konsekvensene av hugsten «... have not been
shown to be serious enough as to amount to a denial of the authors' right to enjoy their own culture
in community with other members of their group under article 27 of the Covenant».

(127)

I en avgjørelse fra 24. april 2009 – Ángela Poma Poma mot Peru [CCPR-2006-1457]1 –
formulerte komiteen det avgjørende spørsmålet slik i avsnitt 7.5: «... the question is whether the
consequences ... are such as to have a substantive negative impact on the author's enjoyment of her
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right to enjoy the cultural life of the community to which she belongs». Komiteen fant at artikkel
27 var krenket i denne saken. Det ble blant annet vist til at tusenvis av husdyr var døde som følge
av myndighetenes inngrep, og at klageren hadde blitt tvunget til å forlate sitt område.
(128)

Samlet viser Menneskerettskomiteens praksis at det skal en god del til før inngrep blir av en slik
alvorlighetsgrad at artikkel 27 er krenket. Mot denne bakgrunn, og som jeg nå skal begrunne, er
det klart at inngrepene i saken her ikke utgjør noen krenkelse av SP artikkel 27.

(129)

Fergeleiet i Sætervika vil etter mitt syn få begrensede konsekvenser for reindriften. Som jeg
tidligere har gjengitt, viser dokumentasjon fra reindriftsadministrasjonen at i perioden fra 2005 til
2015 ble reinen bare tre ganger fraktet til et område i nærheten av Sætervika. I de øvrige år ble
reinen satt i land andre steder nord på øya eller fraktet dit med lastebil. Det ser derfor ikke ut til å
være riktig slik det ble lagt til grunn i Nellemanns rapport fra 2012 at reinen gjennomgående blir
satt i land i Sætervika fra båt. Slik saken er opplyst for Høyesterett, er det også vanskelig å se at
det planlagte kaianlegget kan sperre noen flyttlei for reinen slik Nellemann er inne på i sin rapport.
I utredningen fra Norut i 2016 tones problemene knyttet til fergeleiet noe ned.

(130)

Blant tiltak for å avbøte ulempene for reindriftsnæringen nevner jeg at det i
skjønnsforutsetningene er fastsatt drøftingsrutiner før reinen kommer til Reinøy om våren, og at
anleggsvirksomheten skal stanses dersom det er aktuelt med landsetting av rein fra båt i Sætervika,
eventuelt avlasting fra lastebil i området. Hvis det foregår kalving i området som støter til
Sætervika skal anleggsvirksomheten stanses fra 25. april til 10. juni. Som jeg var inne på i
saksgjennomgangen, har Vegvesenet gitt uttrykk for at uttak av masse ønskes gjort i samråd med
reindriftsnæringen.

(131)

Også vegomleggingen ved Stakkvik antar jeg kan være til ulempe for reindriftsnæringen. Som
det fremgår av min saksgjennomgang, er det imidlertid tale om et begrenset område nokså nær
eksisterende veg og bebyggelse, og i randsonen mot innmark.

(132)

Etter mitt syn ligger de konkrete inngrepene – fergeleiet og omleggingen av veien ved Stakkvik –
godt under terskelen for det som etter Menneskerettskomiteens praksis utgjør brudd på SP artikkel
27.

(133)

Heller ikke er det opplysninger om fremtidige belastninger som kan føre til at samenes rettigheter
etter artikkel 27 trås for nær. Jeg minner om at mulig økt press på areal til fritidsboliger mv. i
merknadsbehandlingen til reguleringsplanen ble forutsatt vurdert ved revisjon av
kommuneplanens arealdel. Jeg finner også grunn til å fremheve at det i reindriftsrapportene er
foreslått tiltak for å ivareta reindriftsnæringen i fremtiden. Et særlig viktig tiltak synes å være at
det i samsvar med Noruts anbefaling i konsekvensutredningen fra 2012 er vedtatt hensynssoner, jf.
plan- og bygningsloven § 11-8, for de tre dominerende dalene på øya.

(134)

Min konklusjon er etter dette at det ikke foreligger brudd på SP artikkel 27.

(135)

Anken må etter dette forkastes.

(136)

Troms fylkeskommune har vunnet saken, men jeg finner under henvisning til tvisteloven § 20-2
tredje ledd bokstav c ikke grunn til å tilkjenne sakskostnader for Høyesterett.

(137)

Det er ikke grunn til å gjøre endringer i lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse.

(138)

Jeg stemmer for denne
1. Anken forkastes.

dom:
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2. Sakskostnader for Høyesterett tilkjennes ikke.
(139)

Dommer Bergh: Jeg er kommet til et annet resultat enn førstvoterende.

(140)

Etter mitt syn foreligger det en saksbehandlingsfeil ved at det ikke ble foretatt
konsekvensutredning før reguleringsplanen ble vedtatt. Konsekvensanalysen som inngikk i
Vegvesenets forslag til kommunedelplan i 2005, innebar etter mitt syn ikke at man i forbindelse
med reguleringsplanen kunne anse konsekvensene for reindriften som «tilfredsstillende utredet på
overordnet plannivå», jf. 2009-forskriften § 3 andre ledd. Analysen i 2005 var kortfattet, og
konsekvensene for reindriften var ikke belyst på annen måte enn ved et brev fra reinbeitedistriktet.
Jeg er enig med førstvoterende i at unntaksbestemmelsen i forskriften måtte forstås slik at det ikke
gjaldt noe krav om formell konsekvensutredning. Slik jeg ser det, måtte det likevel kreves en
utredning med et grunnlag og en dybde som kunne oppfylle de grunnleggende hensynene bak
kravet om konsekvensutredning.

(141)

Mitt syn er videre at den foreliggende saksbehandlingsfeilen kan ha hatt betydning for innholdet i
reguleringsplanen slik den ble vedtatt. Reguleringsvedtaket må da anses ugyldig, jf.
forvaltningsloven § 41.

(142)

Som førstvoterende peker på, er det etter forvaltningsloven § 41 tilstrekkelig med en ikke helt
fjerntliggende mulighet for at saksbehandlingsfeilen har fått betydning for vedtakets innhold. Etter
mitt syn foreligger det i dette tilfellet en slik mulighet.

(143)

Førstvoterende har sitert formålsbestemmelsen i forskriften om konsekvensutredninger fra 2009.
Denne bestemmelsen er i samsvar med formålsbestemmelsen i den någjeldende plan- og
bygningsloven § 14-1 og i § 33-1 i den tidligere loven. Førstevoterende har videre gjengitt avsnitt
55 i Rt-2009-661 (ambassadesaken). Som det er påpekt der, er det i lovforarbeidene fremhevet at
konsekvensutredninger også skal bidra til å sikre en åpen planleggingsprosess som gir ulike
myndigheter, berørte og interesserte reelle muligheter til å påvirke prosjektplanlegging og
beslutning om gjennomføring.

(144)

Jeg nevner videre at det i forskriften fra 2009 vedlegg III var krav om at en konsekvensutredning
skal omfatte vurdering av et tiltaks «kumulative karakter i forhold til andre gjennomførte og
planlagte tiltak i utbyggingstiltakets influensområde». Videre het det i vedlegget: «Der hvor
reindriftsinteresser blir berørt skal de samlede effektene av planer og tiltak innenfor det enkelte
reinbeitedistriktet vurderes.» Tilsvarende bestemmelser finnes i senere forskrifter.

(145)

I denne saken er det på det rene at det ved vedtakelsen av reguleringsplanen forelå en reell
valgmulighet når det gjaldt omleggingen av veien ved Stakkvik. Dette kommer også til uttrykk
ved at det etter at planen var vedtatt, har vært vurdert og tatt stilling til om veiomleggingen som
følger av planen, skal opprettholdes. Ved behandlingen i 2016 gikk Statens vegvesen inn for at
veien likevel skulle gå igjennom Stakkvik. Kommunestyret vedtok med et knapt flertall å
fastholde reguleringsplanen.

(146)

Etter mitt syn foreligger det mer enn en fjerntliggende mulighet for at kommunestyret da
reguleringsplanen ble vedtatt i 2010, dersom den forutgående saksbehandlingen hadde vært
gjennomført på riktig måte med utarbeidelse av konsekvensutredning, ville ha valgt en annen
løsning når det gjaldt omlegging av veien ved Stakkvik. Med en konsekvensutredning ville det ha
foreligget et annet og bredere beslutningsgrunnlag enn det som forelå på vedtakstidspunktet.
Gjennomføring av konsekvensutredning ville, i tråd med det jeg har påpekt om formålet med en
slik utredning, også gitt grunnlag for en mer åpen planleggingsprosess der reindriftsinteressene
ville hatt bedre forutsetninger for å delta i en dialog og også hatt mulighet til å påvirke i større
grad enn i den prosessen som ble gjennomført.
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Reinbeitedistriktet og andre fremhevet allerede på et tidlig stadium i planprosessen at prosjektet,
herunder omleggingen av veien ved Stakkvik slik det var planlagt, ville få uheldige konsekvenser
for reindriften. Slike virkninger er konkretisert og nærmere beskrevet i de utredningene som er
gjennomført etter at reguleringsplanen var vedtatt. Etter mitt syn kan man ved vurderingen etter
forvaltningsloven § 41 ikke legge avgjørende vekt på at kommunestyret i 2016, med kunnskap om
de utredningene som da forelå, ikke fant grunn til å endre den allerede vedtatte reguleringsplanen.

(148)

Dersom det hadde vært gjennomført en konsekvensutredning, er det sannsynlig at de forhold og
vurderinger som fremgår av de senere utredningene, hadde fremkommet på omtrent samme måte,
men da på et vesentlig tidligere stadium, før planvedtakene. Dette ville ledet til en vesentlig annen
prosess og forberedelse frem til planvedtakene. Dermed foreligger det slik jeg ser det, også en klar
mulighet for at kommunestyret ville ha fattet et annet vedtak når det gjaldt omlegging av veien
ved Stakkvik.

(149)

Når det gjelder fergeleiet ved Sætervika, har det verken i planprosessen eller senere fremkommet
konkrete alternativer til den plasseringen som ble valgt. Slik jeg ser det, kan det likevel ikke
utelukkes at en konsekvensutredning ville ledet til en nærmere vurdering av mulige alternativer for
plassering av fergeleiet. I og med at jeg er kommet til at vilkårene i forvaltningsloven § 41 ikke er
oppfylt når det gjelder omlegging av veien ved Stakkvik, finner jeg ikke grunn til å ta stilling til
om det samme gjelder for plasseringen av fergeleiet. Mitt standpunkt innebærer uansett at
reguleringsplanen, og dermed ekspropriasjonsvedtaket, er ugyldig.

(150)

Når jeg er kommet til at det foreligger ugyldighet, er det ikke grunn for meg til å gå inn på SP
artikkel 27. Jeg vil likevel gi uttrykk for at jeg er enig i førstvoterendes generelle forståelse av
konvensjonsbestemmelsen.

(151)

Jeg stemmer etter dette for at tingrettens avgjørelse stadfestes.

(152)

Dommer Arntzen: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med annenvoterende, dommer Bergh.

(153)

Dommer Matheson: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende, dommer
Kallerud.

(154)

Dommer Matningsdal: Likeså.

(155)

Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne
dom:
1. Anken forkastes.
2. Sakskostnader for Høyesterett tilkjennes ikke.

1 Lenke tilføyd av Lovdata.
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inngangsvilkåret i folketrygdloven § 11-5 om nedsatt arbeidsevne er oppfylt, men
at nedsettelsen må være av en viss varighet. Dette vilkåret må også ses i
sammenheng med vilkåret i § 11-6 om behov for bistand. Hvorvidt arbeidsevnen er
nedsatt i tilstrekkelig grad, beror for øvrig på en bred og sammensatt vurdering, jf.
§ 11-5 andre ledd. Høyesterett kom til at Trygderetten hadde tatt et for snevert
utgangspunkt ved vurderingen av om vilkårene i § 11-5 var oppfylt, blant annet
fordi bestemmelsen ikke var sett i sammenheng med § 11-6. Trygderettens
kjennelse ble kjent ugyldig. (Rt-sammendrag)
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velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Jørgen Aandal Vangsnes).

Forfatter

Dommerne Kine Steinsvik, Wenche Elizabeth Arntzen, Kristin Normann, Per Erik
Bergsjø og Erik Møse.
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(1)

Dommer Steinsvik:

Sakens spørsmål og bakgrunn
(2)

Saken gjelder gyldigheten av Trygderettens kjennelse om avslag på krav om arbeidsavklaringspenger
etter folketrygdloven. Spørsmålet er om vilkåret i § 11-5 om at medlemmet har fått «arbeidsevnen
nedsatt», stiller krav til varigheten av den nedsatte arbeidsevnen.

(3)

A er født 0.0.1991. Våren 2016 fullførte hun høyere utdanning ved [Skole]. Hun jobbet samtidig
deltid på [Virksomhet] i en ti prosent stilling.

(4)

Den 6. juni 2016 fikk hun akutte smerter i ryggen. I legeerklæring samme dag fikk hun diagnosen
lumbago med isjialgi. Med et kortere opphold var A sammenhengende sykmeldt fra stillingen på
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[Virksomhet] frem til 18. september 2016.
(5)

I MR-undersøkelse 21. juli 2016 ble det påvist skiveprolaps uten nerverotpåvirkning eller spinal
stenose. Det ble ikke gjennomført noen behandling av ryggplagene. A opplyste i møte med Nav 16.
august 2016 at hun hadde vært hos fysioterapeut én gang. Hun hadde der fått øvelser hun kunne gjøre
hjemme og blitt informert om at det ikke var nødvendig med fysioterapi med mindre hun ønsket det
spesielt.

(6)

I vedtak 18. august 2016 avslo Nav [Bydel] As krav om arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven
§ 11-13, jf. § 11-5. Avslaget var begrunnet i at A ikke hadde fått arbeidsevnen nedsatt med minst
halvparten i forhold til ethvert yrke. Etter klage ble vedtaket opprettholdt av Nav Klageinstans med
den begrunnelse at den nedsatte arbeidsevnen ikke var av «en viss varighet».

(7)

A fremsatte også krav om sykepenger, men kravet ble avslått under henvisning til at inntektsvilkåret
for rett til sykepenger i folketrygdloven § 8-3 andre ledd ikke var oppfylt.

(8)

Hun anket vedtaket om avslag på arbeidsavklaringspenger til Trygderetten som 4. mai 2018 avsa kjennelse
[TRR-2017-2984]1 med slik slutning:
«1. NAV Klageinstans' vedtak av 31. mai 2017 stadfestes.
2. Sakskostnader erstattes ikke.»

(9)

Trygderetten fant at det hadde skjedd en tilfriskning av As plager relativt kort tid etter at hun fremsatte
krav om arbeidsavklaringspenger, og at hun deretter gjenopptok sitt arbeid. Ut fra dette mente
Trygderetten at den nedsatte arbeidsevnen var av forbigående art og dermed ikke hadde hatt den
nødvendige varigheten som folketrygdloven § 11-5 forutsetter. Kjennelsen ble avsagt med forenklet
grunngivning i medhold av trygderettsloven § 21 tredje ledd.

(10)

A brakte Trygderettens kjennelse inn for lagmannsretten for rettslig prøving, jf. trygderettsloven § 26 første
ledd. Borgarting lagmannsrett avsa 7. oktober 2019 dom [LB-2018-162471]1 med slik slutning:
«1. Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet frifinnes.
2. Sakskostnader for lagmannsretten tilkjennes ikke.»

(11)

Lagmannsretten la i likhet med Trygderetten til grunn at vilkåret om nedsatt arbeidsevne innebærer at
nedsettelsen ikke må være rent forbigående, men ha en viss varighet. As arbeidsevne ble ansett nedsatt
med minst halvparten i sykmeldingsperioden fra 6. juni til 18. september 2016, men lagmannsretten la
til grunn at hun var arbeidsfør fra 18. september. Perioden var ikke tilstrekkelig til å fylle vilkåret om
at den nedsatte arbeidsevnen må være av en viss varighet.

(12)

A har anket dommen til Høyesterett. Anken gjelder lagmannsrettens bevisbedømmelse og
rettsanvendelse. Saken står i samme stilling for Høyesterett som for lagmannsretten. Høyesterett har
behandlet saken ved fjernmøte, jf. midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 459 om forenklinger og
tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 § 2 og midlertidig
lov 26. mai 2020 nr. 47 om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv.
§ 3.

Partenes syn på saken
(13)

Ankende part - A - har i hovedtrekk gjort gjeldende:

(14)

Vilkåret om nedsatt arbeidsevne i folketrygdloven § 11-5 kan ikke tolkes slik at det gjelder et særskilt
krav til varigheten av den nedsatte arbeidsevnen. En slik tolkning har ikke støtte i ordlyden, og
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trygderettspraksis gir klare holdepunkter for at det ikke gjelder et varighetskrav.
(15)

Uttalelsene i forarbeidene om at rent forbigående nedsettelser av arbeidsevnen ikke gir rett til
arbeidsavklaringspenger, knytter seg til situasjoner med dagligdagse og forbigående
sykdomstilstander, der det ikke er grunn til å sette i verk arbeidsrettede tiltak. Det er heller ikke
grunnlag for å skille mellom tilfeller med og uten forutgående sykdomsperiode.

(16)

Folketrygdloven § 11-13 tredje ledd gir ikke støtte for at det gjelder et varighetskrav på seks måneder,
slik staten anfører.

(17)

Arbeidsevnen må under enhver omstendighet ikke være nedsatt med halvparten i hele perioden.

(18)

Vurderingen av om vilkårene for rett til arbeidsavklaringspenger er oppfylt, må skje med
utgangspunkt i forholdene på søknadstidspunktet og ut fra en prognose om utviklingen i arbeidsevnen.
Ved klagebehandling og rettslig prøving kan ikke den etterfølgende faktiske utviklingen tas i
betraktning. Det avgjørende er om prognosen var forsvarlig da den ble foretatt.

(19)

As arbeidsevne var nedsatt i en slik grad på grunn av ryggplagene at hun oppfylte vilkårene i § 11-13
første ledd, jf. § 11-5. Dette gjelder selv om det oppstilles et krav om seks måneders varighet.

(20)

A har lagt ned slik påstand:
«1. Trygderettens kjennelse av 4. mai 2018 er ugyldig.
2. A tilkjennes saksomkostninger for lagmannsretten med kr. 107 500.»

(21)

Ankemotparten - staten ved Arbeids- og velferdsdirektoratet - har i hovedtrekk gjort gjeldende:

(22)

Rett til arbeidsavklaringspenger forutsetter at perioden med nedsatt arbeidsevne er av en viss varighet.
Verken prognosen på søknadstidspunktet eller den etterfølgende utviklingen tilsa at As ryggplager
ville få en slik varighet. Kravet til varighet gjelder generelt og uavhengig av om det er behov for
arbeidsrettede tiltak. Trygderettspraksis gir ikke grunnlag for en annen løsning.

(23)

Unntaksregelen i § 11-13 tredje ledd underbygger at den nedsatte arbeidsevnen ikke kan være rent
forbigående. Bestemmelsen tilsier at § 11-13 første ledd, jf. § 11-5 må tolkes slik at det i
utgangspunktet gjelder et varighetskrav på seks måneder.

(24)

Vilkårene i folketrygdloven § 11-5 er lovbundet, og domstolene har full kompetanse ved prøvingen.
Dette gjelder også prognoser som inngår i rettsanvendelsen. Etterfølgende bevis som kaster lys over
forholdene på søknadstidspunktet, kan tas i betraktning, herunder bevis som kaster lys over riktigheten
av prognosen.

(25)

Staten ved Arbeids- og velferdsdirektoratet har lagt ned slik påstand:
«1. Anken forkastes.
2. Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten og
Høyesterett.»

Mitt syn på saken
Innledning
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Spørsmålet i saken er om vilkåret i folketrygdloven § 11-5 om at medlemmet har fått «arbeidsevnen
nedsatt», stiller krav til varigheten av nedsettelsen som inngangsvilkår for rett til
arbeidsavklaringspenger.

(27)

Før jeg ser nærmere på dette tolkningsspørsmålet, redegjør jeg for rammene for domstolskontrollen og
vurderingstidspunktet for faktum. Partene er her uenige om Trygderetten kunne legge vekt på den
etterfølgende utviklingen i helsetilstanden ved klagebehandlingen av saken.

(28)

Reglene om arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven kapittel 11 ble endret ved lov 16. juni 2017 nr.
43, som trådte i kraft 1. januar 2018. Henvisningene i det følgende er derfor til loven slik den lød før
lovendringen.

Rammene for domstolskontrollen og ankebehandlingen i Trygderetten
(29)

Domstolene prøver lovligheten av Trygderettens kjennelser, jf. trygderettsloven § 26 tredje ledd.

(30)

Vilkårene for arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven § 11-13 første ledd, jf. §§ 11-5 og 11-6 er
lovbundne, og det gjelder derfor i utgangspunktet ingen begrensninger i prøvingsadgangen. I den
utstrekning vilkårene for rett til ytelsen gir anvisning på medisinskfaglige vurderinger, må domstolene
imidlertid utvise tilbakeholdenhet med å overprøve Trygderettens vurderinger, sml. blant annet HR2018-2344-A avsnitt 26 og Rt-2012-1810 avsnitt 37.

(31)

I vår sak innebærer vilkåret i § 11-5 om at medlemmet må ha fått arbeidsevnen nedsatt, at det må
foretas en prognose for den fremtidige utviklingen av arbeidsevnen. Så langt denne prognosen gjelder
den fremtidige sykdomsutviklingen, må domstolene altså være varsomme med å sette Trygderettens
vurderinger til side.

(32)

Lovligheten av Trygderettens kjennelser prøves med utgangspunkt i faktum på vedtakstidspunktet,
likevel slik at domstolene har anledning til å legge vekt på etterfølgende bevis som kaster lys over
forholdene på vedtakstidspunktet. På trygderettsområdet er den sentrale avgjørelsen om dette inntatt i
Rt-2007-1815 avsnitt 33-34. Det samme gjelder ved prøvingen av andre forvaltningsvedtak, jf.
plenumsavgjørelsene i Rt-2012-1985 avsnitt 81 og Rt-2015-1388 avsnitt 69 og 211.

(33)

Når det gjelder klagebehandling i forvaltningen, er utgangspunktet imidlertid det motsatte.
Klageinstansen prøver alle sider av saken og kan ta hensyn til nye omstendigheter, jf.
forvaltningsloven § 34 andre ledd, jf. folketrygdloven § 21-1. Også etter trygderettsloven § 19 skal
Trygderetten behandle en ankesak på grunnlag av den skriftlige fremstillingen som partene har gitt og
sakens øvrige opplysninger. Trygderettsloven § 20 første ledd slår videre fast at retten kan prøve «alle
sider av saken».

(34)

Trygderettens kompetanse som klageorgan er nærmere klargjort gjennom avgjørelsen i Rt-2008-688.
Saken gjaldt vedtak om opphør av uførepensjon og reiste spørsmål om en forverring av
helsetilstanden i tidsrommet etter fylkestrygdekontorets vedtak i saken kunne vektlegges ved
Trygderettens klagebehandling. Trygderetten hadde lagt til grunn at den etterfølgende forverringen
ikke kunne trekkes inn, men eventuelt gi grunnlag for å fremsette nytt krav, jf. avsnitt 29. Om
Trygderettens kompetanse ved behandlingen av saken heter det i avsnittene 46 og 47:
«Eg kan ikkje sjå at det ligg føre vektige grunnar som talar for at Trygderetten, ulikt det som
meir allment gjeld for andre forvaltningsorgan, ikkje skal ha plikt til ei fullstendig prøving av
dei faktiske tilhøva på vedtakstidspunktet. Som det går fram av § 19 første ledd, jf. også Rt2007-1815, skal prøving skje på grunnlag av opplysningane i saka for Trygderetten på dette
tidspunktet. Plikta etter § 15 til sjølv å opplyse saka kan likevel ikkje forståast slik at
Trygderetten av eige tiltak utan vidare skal undersøkje om tilhøva har endra seg etter vedtaket
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i underinstansen. Dersom det kjem nye opplysningar som går ut over det Trygderetten
naturleg bør ta stilling til som ankeinstans, har Trygderetten etter § 21 fjerde ledd kompetanse
til å oppheve underinstansen si avgjerd og heimvise saka til ny behandling. Av omsyn til
samanhengen minner eg om at det eg her har sagt ikkje gjeld der ein privat part har sett fram
det som er eit nytt eller eit anna krav.
Eg er såleis komen til at Trygderetten tolka lova feil. Trygderetten skulle ved prøvinga av
saka ha teke omsyn til også nye faktiske omstende i høve til dei som låg føre då
underinstansen gjorde sitt vedtak.»
(35)

Trygderetten har altså full kompetanse ved prøvingen av saken og skal bygge på de faktiske
forholdene på vedtakstidspunktet. Jeg kan ikke se grunner til å gjøre unntak fra dette i situasjoner der
de rettslige vilkårene for en ytelse etter folketrygdloven er formulert
slik at det må gjøres en fremtidsrettet vurdering, eller stilles prognoser for fremtidig utvikling. I saker
der Nav avslår et krav om ytelser basert på at vilkårene ikke er oppfylt, må Trygderetten derfor ved
ankebehandlingen ta selvstendig stilling til om vilkårene er oppfylt, basert på de faktiske forholdene
når Trygderetten behandler saken. Dette må også gjelde der Trygderetten på grunn av
saksbehandlingstiden må ta stilling til om medlemmet fra et tidligere tidspunkt oppfylte vilkårene for
en ytelse, typisk fra det tidspunktet kravet ble fremsatt.

(36)

Dette innebærer i vår sak at Trygderetten, ved vurderingen av om A oppfylte vilkåret om nedsatt
arbeidsevne i § 11-13 første ledd, jf. § 11-5, kunne legge vekt på utviklingen i As helsetilstand etter at
Nav traff vedtak om avslag og frem til Trygderetten behandlet saken.

(37)

Jeg går med dette over til å vurdere om Trygderettens kjennelse er basert på riktig tolkning og
anvendelse av vilkåret om nedsatt arbeidsevne i folketrygdloven § 11-5.

Stiller folketrygdloven § 11-5 krav om at den nedsatte arbeidsevnen må være av
en viss varighet?

Rettslige utgangspunkter – lovens ordlyd
(38)

På det tidspunktet A fremsatte krav om arbeidsavklaringspenger, fremgikk det av folketrygdloven §
11-13 første ledd at arbeidsavklaringspenger «gis til medlem som har fått sin arbeidsevne nedsatt (jf. §
11-5) med minst halvparten, og som fyller minst ett av vilkårene i § 11-6». Lovens øvrige grunnvilkår
om forutgående medlemskap i folketrygden, alder mv. er ikke omtvistet.

(39)

Folketrygdloven § 11-5 om nedsatt arbeidsevne lød slik:
«Det er et vilkår for rett til ytelser etter dette kapitlet at medlemmet på grunn av sykdom,
skade eller lyte har fått arbeidsevnen nedsatt i en slik grad at vedkommende hindres i å
beholde eller skaffe seg inntektsgivende arbeid.
Når det vurderes om arbeidsevnen er nedsatt i en slik grad at vedkommende hindres i å
beholde eller skaffe seg inntektsgivende arbeid, skal det blant annet legges vekt på helse,
alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn, interesser, ønsker, muligheter for å gå tilbake til
nåværende arbeidsgiver, arbeidsmuligheter på hjemstedet og arbeidsmuligheter på andre
steder der det er rimelig at vedkommende tar arbeid.»

(40)

Etter § 11-6 første ledd gjaldt videre vilkår om behov for bistand:
«Det er et vilkår for rett til ytelser etter dette kapitlet at medlemmet for å skaffe seg eller beholde
arbeid som han eller hun kan utføre
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a) har behov for aktiv behandling,
b) har behov for arbeidsrettet tiltak, eller
c) etter å ha prøvd tiltak etter bokstavene a eller b fortsatt anses å ha en viss mulighet for å
komme i arbeid, og får oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten.»
(41)

Ordlyden i § 11-5 første ledd stiller ikke uttrykkelige krav til varigheten av den nedsatte arbeidsevnen.
Det fremgår imidlertid at arbeidsevnen må være nedsatt «i en slik grad at vedkommende hindres i å
beholde eller skaffe seg inntektsgivende arbeid». I dette ligger etter mitt syn at ikke enhver nedsettelse
av arbeidsevnen grunnet sykdom omfattes. Kravet om at nedsettelsen må hindre medlemmet i å
beholde eller skaffe seg inntektsgivende arbeid, trekker i retning av at kortvarige og forbigående
nedsettelser av arbeidsevnen faller utenfor. Også i uttrykket «har fått» i § 11-5 ligger det et signal om
at vurderingen av arbeidsevnen ikke skal være et øyeblikksbilde.

(42)

Videre trekker formuleringen av vilkåret om behov for bistand i § 11-6 i retning av at det stilles visse
krav til varigheten. Ved forbigående nedsettelser av arbeidsevnen vil iverksettelse av «aktiv
behandling» eller «arbeidsrettet tiltak» med sikte på å få medlemmet i arbeid sjelden være aktuelt.

(43)

Etter mitt syn er det naturlig å se vilkårene i § 11-5 og § 11-6 i sammenheng. Foreligger det allerede
på søknadstidspunktet behov for aktiv behandling for å bedre arbeidsevnen eller behov for
arbeidsrettede tiltak, vil konklusjonen lett kunne bli at nedsettelsen også har tilstrekkelig varighet etter
§ 11-5. Men vurderingen må skje konkret, og ikke ethvert behov for behandling for sykdom tilsier at
arbeidsevnen er nedsatt i slik grad at vilkåret i § 11-5 er oppfylt.

(44)

Staten har vist til bestemmelsen i § 11-13 tredje ledd og har anført at denne bestemmelsen gir
holdepunkter for et varighetskrav på seks måneder.

(45)

Bestemmelsen i § 11-13 tredje ledd regulerer adgangen til å gi arbeidsavklaringspenger i inntil seks
måneder til personer som tidligere har mottatt denne ytelsen, eller som har mottatt sykepenger i en
viss periode, og som igjen blir arbeidsuføre uten å ha opparbeidet rett til sykepenger. På nærmere
vilkår kan det i slike tilfeller gis arbeidsavklaringspenger «selv om nedsettelsen av arbeidsevnen antas
å være rent forbigående», jf. § 11-13 tredje ledd bokstav a og b. Jeg kan ikke se at
unntaksbestemmelsen i tredje ledd kaster nevneverdig lys over tolkningen av inngangsvilkåret for
arbeidsavklaringspenger i § 11-13 første ledd, jf. § 11-5 for medlemmer som ikke tidligere har mottatt
arbeidsavklaringspenger eller sykepenger.

Uttalelser i lovforarbeidene ved innføringen av ordningen med
arbeidsavklaringspenger
(46)

Arbeidsavklaringspenger kom inn i folketrygdloven som ny trygdeytelse ved endringslov 19.
desember 2008 nr. 106, som trådte i kraft 1. mars 2010. Stønadsformen avløste da de tre tidligere
trygdeytelsene rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad, og var ment å
være en ny og forenklet tidsbegrenset inntektssikring, jf. Ot.prp.nr.4 (2008–2009) side 7 og 11.
Målgruppen for den nye ytelsen var i hovedsak den samme som for ytelsene som ble avløst, jf. side
31.

(47)

Under redegjørelsen for gjeldende rett i proposisjonen på side 18 fremgår det at det for
attføringspenger og tidsbegrenset uførepensjon tidligere gjaldt et krav om at arbeidsevnen måtte være
«varig nedsatt». Et tilsvarende krav gjaldt ikke for rett til rehabiliteringspenger, men denne ytelsen ble
først gitt etter at retten til sykepenger var oppbrukt eller vedkommende hadde vært arbeidsufør i 52
uker uten rett til sykepenger.
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I det forutgående høringsnotatet foreslo departementet at begrepet «varig nedsatt» ikke skulle brukes
for midlertidige ytelser, og at arbeidsavklaringspenger skulle kunne gis til personer «som har fått sin
arbeidsevne nedsatt i en slik grad at vedkommende hindres i å skaffe seg eller beholde
inntektsgivende arbeid», jf. proposisjonen side 19. I høringsnotatet på side 13 er omfanget av
nedsettelsen nærmere utdypet. Det heter her:
«For å nå målet om å få flere i arbeid er det viktig at en kommer raskt i gang med nødvendig
bistand. Det er likevel ikke meningen at den nye ytelsen skal sikre inntekt for personer som i
dag ikke kan få sykepenger eller rehabiliteringspenger. Arbeidsavklaringspenger bør etter
departementets syn fortsatt forbeholdes personer som har mer enn rent forbigående problemer
med å komme i arbeid. Det vil ikke være nødvendig å sette i gang arbeidsrettede tiltak dersom
nedsettelsen av evnen til å utføre inntektsgivende arbeid er rent forbigående. For personer
som har prøvd medisinsk behandling og/eller arbeidsrettet tiltak og fortsatt anses å ha en viss
mulighet for å komme i arbeid, vil nedsettelsen åpenbart ikke være rent forbigående.»

(49)

I proposisjonen på side 19 fremgår det at høringsinstansene støttet hovedinnretningen i den foreslåtte
bestemmelsen, herunder at «arbeidsevnen skal være nedsatt og at nedsettelsen skal ha en viss
varighet». Om virkeområdet for den nye ytelsen uttaler departementet deretter følgende på side 20:
«Arbeidsavklaringspenger bør etter departementets syn forbeholdes personer som har mer enn
rent forbigående problemer med å komme i arbeid. Det vil ikke være nødvendig å sette i gang
arbeidsrettede tiltak dersom nedsettelsen av evnen til å utføre inntektsgivende arbeid er rent
forbigående.
Departementet mener at det ikke skal være helsetilstanden i seg selv, men konsekvensene av
denne, dvs. nedsettelsen av evnen til å utføre inntektsgivende arbeid, som skal være av en viss
varighet. Vurderingen må dermed baseres på en forventning om hvordan arbeidsevnen vil
utvikle seg et stykke fram i tid. En søker som får en kortvarig og akutt sykdom som fører til at
søkeren faller ut av arbeid og forventes å få varige problemer med å vende tilbake, vil dermed
kunne fylle dette vilkåret. Det samme vil være tilfelle når det forventes at personens
helsetilstand vil bli forverret, eller det forventes at videre arbeid i opprinnelig stilling i seg
selv vil bidra til å forverre helsetilstanden. Hvis personen derimot vil kunne gjenoppta
arbeidet etter en sykdomsperiode, vil vilkåret ikke være oppfylt.»

(50)

Slik jeg leser dette, presiserer departementet her vilkåret om at arbeidsevnen må være nedsatt i slik
grad at vedkommende hindres i å beholde eller skaffe seg inntektsgivende arbeid. Personer som har
«rent forbigående» problemer med å komme i arbeid, omfattes ikke. Det klargjøres videre at det er
nedsettelsen av arbeidsevnen – ikke nødvendigvis helsetilstanden i seg selv – som skal være «av en
viss varighet», og at personer som vil kunne gjenoppta arbeidet etter en sykdomsperiode, ikke vil
oppfylle vilkåret.

(51)

Både ordlyden og forarbeidene trekker etter mitt syn i retning av at nedsettelsen av arbeidsevnen må
være av en viss varighet før inngangsvilkåret i § 11-5 anses oppfylt, selv om det altså ikke kreves at
arbeidsevnen er varig nedsatt. Hvorvidt arbeidsevnen er nedsatt i tilstrekkelig grad, beror ellers på en
bred og sammensatt vurdering etter § 11-5 andre ledd, der forholdene ved helsetilstanden er
utgangspunktet, men ikke alene avgjørende.

(52)

Løsningen som kan utledes av ordlyden og forarbeidene er for øvrig også lagt til grunn i Navs
rundskriv R11-00 til folketrygdloven kapittel 11, slik det lød på vedtakstidspunktet.

Praksis fra Trygderetten
(53)

Ankende part har særlig fremhevet praksis fra Trygderetten til støtte for at § 11-5 ikke stiller krav til
varigheten av den nedsatte arbeidsevnen.
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(54)

Avgjørelser fra Trygderetten kan ha rettskildemessig vekt i den utstrekning de «har gitt seg utslag i en
fast og konsistent praksis», jf. HR-2019-2193-A avsnitt 51 med henvisning til Rt-2005-1757.

(55)

Trygderetten har i flere avgjørelser lagt til grunn at § 11-5 ikke oppstiller krav til varigheten av den
nedsatte arbeidsevnen. Felles for de fleste av avgjørelsene er at medlemmet har hatt en forutgående
sykdomsperiode som har medført nedsettelser av arbeidsevnen. I flere av sakene er kravet om
arbeidsavklaringspenger kommet i forlengelsen av utløpet av perioden for sykepenger. Trygderetten
har i disse sakene sett hen til den forutgående perioden ved vurderingen av vilkåret om nedsatt
arbeidsevne i § 11-5, for eksempel i TRR-2013-1304. I enkelte andre avgjørelser er det uttalt at det
ikke gjelder et varighetskrav for bortfall av arbeidsevnen der medlemmet må ha aktiv behandling før
arbeidet kan gjenopptas, jf. blant annet TRR-2013-2893 og TRR-2016-3333.

(56)

Problemstillingen i vår sak er en noe annen ved at det ikke er snakk om å vurdere betydningen av en
forutgående sykdomsperiode, men om det som inngangsvilkår for arbeidsavklaringspenger gjelder et
selvstendig krav om at nedsettelsen av arbeidsevnen må være av en viss varighet der medlemmet ikke
har noen aktuell forutgående sykdomsperiode av betydning for arbeidsevnen.

(57)

Det foreligger enkeltavgjørelser som kan tyde på at Trygderetten heller ikke i disse tilfellene mener at
det kan stilles krav til varigheten, se for eksempel TRR-2014-279, men jeg kan ikke se at det
foreligger noen fast og konsistent praksis med et slikt innhold, som kan tillegges selvstendig
rettskildemessig vekt ved tolkningen.

Sammenfatning
(58)

Etter mitt syn gir gjennomgangen av rettskildene grunnlag for følgende oppsummering:

(59)

Inngangsvilkåret i folketrygdloven § 11-5 om at medlemmet må ha fått arbeidsevnen nedsatt i en slik
grad at vedkommende hindres i å beholde eller skaffe seg inntektsgivende arbeid, innebærer samtidig
et krav om at nedsettelsen må forventes å få en viss varighet. Utover dette er det ikke grunnlag for å
oppstille bestemte krav til varigheten som vilkår for arbeidsavklaringspenger. Vurderingen må skje ut
fra forholdene på søknadstidspunktet, men ved fortsatt saksbehandling i forvaltningen – også for
Trygderetten – er den etterfølgende utviklingen i arbeidsevnen av betydning.

(60)

En rent forbigående nedsettelse av arbeidsevnen faller utenfor. Vilkåret vil heller ikke være oppfylt
der medlemmet forventes å gjenoppta arbeidet etter en kortere sykdomsperiode. Inngangsvilkåret i §
11-5 må for øvrig ses i sammenheng med vilkårene om behov for bistand i § 11-6, og om det allerede
på søknadstidspunktet fremstår klart at medlemmet har behov for aktiv behandling for å bedre
arbeidsevnen, eller behov for arbeidsrettede tiltak. Hvorvidt arbeidsevnen er nedsatt i tilstrekkelig
grad, beror for øvrig på en bred og sammensatt vurdering etter § 11-5 andre ledd, der forholdene ved
helsetilstanden er utgangspunktet, men ikke alene avgjørende.

Den konkrete vurderingen i vår sak
(61)

Trygderetten la i begrunnelsen for avslaget avgjørende vekt på den tilfriskningen som skjedde hos A
«relativt kort tid» etter at hun fremsatte krav om arbeidsavklaringspenger, og at den nedsatte
arbeidsevnen derfor måtte «sies å ha vært av forbigående art». Nedsettelsen hadde dermed, etter
Trygderettens syn, ikke den nødvendige varigheten som § 11-5 forutsetter. For øvrig sluttet
Trygderetten seg i det vesentlige til den begrunnelsen som klageinstansen hadde gitt ved
oversendelsen av saken.
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(62)

I begrunnelsen fra Nav Klageinstans ble det også lagt avgjørende vekt på at lengden av
sykmeldingsperioden på litt over tre måneder medførte at varigheten av den nedsatte arbeidsevnen var
for kort til at arbeidsavklaringspenger kunne innvilges.

(63)

Etter mitt syn har både Trygderetten og Nav Klageinstans dermed tatt et for snevert utgangspunkt ved
vurderingen av om vilkårene i § 11-13, jf. §§ 11-5 og 11-6 er oppfylt. Som jeg har redegjort for, må
inngangsvilkåret i § 11-5 blant annet ses i sammenheng med medlemmets behov for bistand etter §
11-6. Noen slik vurdering har verken Trygderetten eller Nav Klageinstans foretatt. Om vilkårene i §
11-6 var oppfylt i As tilfelle på søknadstidspunktet, og den eventuelle betydningen av dette, ble heller
ikke belyst under ankeforhandlingen. Selv om Høyesterett formelt har full kompetanse ved
overprøvingen av Trygderettens kjennelse, har jeg ut fra dette kommet til at kjennelsen er ugyldig og
saken undergis ny behandling.

Sakskostnader
(64)

A har vunnet saken og har i samsvar med hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd krav på
erstatning for sakskostnader. Det foreligger ikke tungtveiende grunner som gjør det rimelig å frita
staten helt eller delvis fra erstatningsansvaret, jf. § 20-2 tredje ledd. A er innvilget fri sakførsel for
Høyesterett, og påstanden om sakskostnader er begrenset til påløpte sakskostnader for lagmannsretten.
For lagmannsretten er det krevd dekket sakskostnader med 107 500 kroner. Kravet tas til følge, jf.
tvisteloven § 20-9 andre ledd. Saken er gebyrfri, jf. rettsgebyrloven § 10 nr. 9.

Konklusjon
(65)

Jeg stemmer for denne
DOM:
1. Trygderettens kjennelse er ugyldig.
2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler staten ved Arbeids- og velferdsdirektoratet til A 107
500 – etthundreogsyvtusenfemhundre – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelse av dommen.

(66)

Dommer Arntzen: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende.

(67)

Dommer Normann: Likeså.

(68)

Dommer Bergsjø: Likeså.

(69)

Dommer Møse: Likeså.

(70)

Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne
DOM:
1. Trygderettens kjennelse er ugyldig.
2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler staten ved Arbeids- og velferdsdirektoratet til A 107
500 – etthundreogsyvtusenfemhundre – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelse av dommen.

1 Tilføyd av Lovdata.
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Kapittel 2

Tolkning av grunnlovs- og
konvensjonsrettighetene
2.I Tekst og fomrbeider
Den naturlige forståelsen av ordlyden på opprinnelsestiden er det selvsagte utgangspunkt ved all teksttolkning. Både for Grunnloven og
EMK følger dette av uskrevne prinsipper - som for konvensjoners vedkommende er kodifisert ved Wienkonvensjonen om traktatretten av
1969 ( W).I At teksten er utgangspunktet, er samtidig en konselcvens av
grunnleggende kompetansebegrensninger: Den rettslige binding som
den aktuelle tekst gir umykk for kan ikke oppheves eller endres ved
omfortolkning, men bare på samme måte som den er blitt til; ved ny
konvensjon, grunnlov eller lignende. Under henvisning til den naturlige
forståelsen av umykket «right to marry» i EMK artikkel 12 avviste
EMD i Johnston at denne bestemmelsen omfatter en rett til det motsatte, nemlig skilsmisse.2

Utgangspunktet i en naturlig f«»rståe[se av teksten gjelder altså ved
grunnlovs- og konvensjonstolkningen, særlig når det gjelder nyere
bestemmelser. Det gjelder derfor særlig for de nye grunnlovsbestemmelsene om menneskerettigheter i kap. E (2014),3 men bare til en viss grad
for EMK-bestemmelsene (1950). På dette området er ikke grunnlovens
a[der et argument mot å holde seg til den naturlige forståelse av teksten.
Det er ikke lenger det samme spenningsforholdet mellom grunnlovsteksten og endrede samfunnsforhold. Men to andre forhold tilsier at
andre rettskildefaktorer (enn teksten) likevel fortsatt vil komme til å
spille en rolle ved grunnlovstolkningen: bestemmelsene er gjennomgående knappe og ofte vage. Det er nærliggende å se hen til parallelle
bestemmelser i EMK. Disse er gjerne mer utførlige og dessuten utviklet
gjennom EMDs praksis. Før vi i avsnitt 2.5 nedenfor går inn på denne

1. Hovedregelen i W artikkel 31 (1) slår fast: ««A treøry shall be interpreted in accordance with the
ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object
and purpose.'i» 2. Se tilsvarende for eksempel Ferrazzini
Ferrazzini hvor
hvor man
man uiuttrykkelig tar avstand Er;i å gi artikkel 6 generell
:er ved
domstolsbeanvendelse i sivile saker
veJåå bortfortolke den begrensning som etter teksten følger av at doi

handling bare kan kreves i saker om 'civil rights and obligations' (se dommens avsnitt 30 og nærmere
17.2.2 nedenfor).
riktigååbetrakte
betraktealle?bestemmelsene?i
alle bestemmelsene iGrunnl.ovens
Grunnlovenskap.ittel
kapittel EE som
somnye,
nye,også de som
3. D.et må være riktig
er videreFørt uteni endring.

For også disse er uttrykk for grunnlovgiverviljen anno 2014.
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en svært vid tolkning, her av tilbakevirkningsforbudet i EMK. I artikkel 7.1, annet punkt knesettes det velkjente forbudet mot straffskjerpelse (som også ligger i Grl. § 97): «Heller ikke skal en strengere
straff bli idømt enn den som gjaldt på den tid da den straffbare handling ble begått»>. Dette ble av EMD tolket ikke bare som et forbøi mot å
anvende strengere straff, men også som et krav på anvendelse av en mildere straff som lovgiveren har vedtatt etter handlingstiden.
EMDs sterke vektlegging av formålsbetraktninger går langt tilbake. I
Wemhoff: en av de første dommer (fra 1968), slås tonen an:

«<Given that it is a lawmaking treaty, it is fflso necessary to seek the interpretation
that is most appropriate in order to release the aim and achieve the object of the
treaty, not that which would restrict to greatest possible degree the obligations
undertaken by the parties.»"

Det var nettopp en formålsbetraktning som i 'JVemboff begrunnet å
regne «rimelig tid»-fristen som løper fra p%ripelse i artikkel 5.3 frem til
dom, ikke bare til hovedforhandlingens begynnelse, slik man kunne få
inntrykk av i den engelske tekst («trial»). I dette tilfellet ga også den
franske tekst støtte til denne forrnålsrealiserende tolkning. (Ved traktater utferdiget på flere enn ett språk, skal den tekst velges som best støtter
formålet, se W artikkel 33.4).

Noen andre eksempler: Mens EMD har ansett artikkel 6 anvendelig
På alt som reelt er straff, f.eks. en alvorlig refselse (Engel) eller en tilleggsskatt (BenÅenoun), har Høyesterett tolket strJebegrepet i S 96
temmelig formelt, med den virkning at slike administrative reaksjoner
faller utenfor. (Om tilleggsskattens forhold til Grunnloven (§ 96, se Rt.
1961 s. 1217, og om dens forhold til EMK artikkel 6, se for eksempel
Rt. 2000 s. 996 og Rt. 2004 s. 134. Se også for eksempel Rt. 2002
s. 509 og Rt. 2010 s. 1121 som gjaJdt det tilsvarende straffebegrepet i7.
TP artikkel 4.)

Et annet eksempel på en formålsrealiserende og vid tolkning av
EMK-rettighetenes anvendelsesområde er van der Leer. Når ordlyden i
artikkel 5.2 gir «everyone arresteå'> rett til informasjon om «any charge
against him», ledes tanken unektelig i reming av straffeprosess. Bestemmelsen ble likevel tolket slik at ikke bare den pågrepne, men også den
?Under
6.{:i.Denne
l)enne tolkningslinjen
tolkmngslrnlenbekreftes
bekreftesi isenere
senerepraksis,
praksis,se
sebl.a.
b Saadi hvor det uttales (i para. 62): iilme211xe
ordinary
i
the Vienna Convention on the Law of Treaties, The Coi

ing to be given to the words in their context and in the

of the provisions

?ntext of the profrom
which they
thi are drawn [. ..]. The Court must have-regard to th; E:?ct d
from whiHh
the Convenaon must
vision is a treaq fir the 4fective interpretation ofindiviåual human rights and that
:d in
be read as a whole, and interpreted
in such
such aa way
way as to promote internal consistency and harmony

between its various provisons-...» (min utheving).
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nende. Og det kan nevnes at heller ikke den avvisningen av en rett til
skilsmisse som ble knesatt i Johnston, er like sikker i dag som den gang;

det er tegn til en dynamisk utvikling hvor skilsmisse iallfall i visse tilfeller kan kreves (se kap. 1l.3.1).

2.3 xonsekvens og harmoni
a) I all rettstenkning og -anvendelse vil det være overordnet å tilstrebe
konsekvens og harmoni innen rettssystemet; språklig og innholdsmessig,
mellom de enkelte regler innbyrdes og i forholdet mellom disse og helheten.

Som tolkningsprinsipp innebærer dette at et begrep - for eksempel
«law» eller «criminal» - som utgangspunkt må tolkes likt overalt hvor
det forekommer i teksten. I samsvar med dette er det naturlig å legge til
grunn at straffebegrepet må ha det samme innhold i artikkel 6 (krav om
rettferdig rettergang i straffesaker), i artikkel 7 (vern mot tilbakevirkende straffelov) og i7. TP artilckel 4 (forbud mot dobbeltstraff), se i

denne retning allerede G6ktm og senere Zo[otukhin.8
b) Det kan likevel være nødvendig å justere resultatet av en slik rent
språklig konsekvenstolkning på grunn av hensynet til innholdsmessig
konsekvens: Ett og samme begrep kan gis noe ulikt innhold i forskjellige situasjoner, nettopp fordi de er forskjellige. Det er eksempelvis vanlig å legge til grunn at jo større inngrep man står overfor, jo strengere
la'av er det rimelig å stille til rettsgrunnlaget for inngrepet - loven («the
law»).

På samme måte som det slik er rimelig å vektlegge relevante forskjeller, er det en gjengs tanke at like tilfeller skal behandles likt. Det kan
føre til at etablerte regler tolkes utvidende, ev. at det pr. analogi oppstilles like regler for det like tilfellet. Eksempelvis forstås Grl. 'å 105 slik at
krav på erstatning ikke bare utløses når noen må avgi «eiendom», men
også ved avgivelse av en bruksrett el.l. Umykket «possessions» i EMKs
1. TP artikkel 1 må forstås på samme måte. Og når en offentlig regulering fullstendig uthuler eiendoms- eller bruksretten, er det grunn til å
likestille dette med en tvungen avgivelse (ekspropriasjon), slik at erstatningsplikt utløses. Men det skal svært mye til, se uttalelser i Rt. 1970
s. 67 (byggeforbud i strandsonen) og Rt. 2004 s. 1985 (barns rett til
fritt fiske på annens eiendom).
c) Endelig må man søke bort fra en regelforståelse som ville føre til at
en regel motvirker en annen: Lex specialis- og lex posterior-synspunkter
8. Se tilsvarende Rt. 2003 s. 359, Rt. 2010 s. 1121 og nzrmere kap. 20.2.2 nedenfor.
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ket retten til «å forberede forsvaret» i EMK artilckel 6.3 b slik at dette

innbefatter en rett til «[uovervåket] kommunikasjon med forsvareren»,

En ser unntaksvis også eksempler på slik analogisering til skade for
klageren: Under henvisning til SP artikkel 14.1, som uttaler at dom i
sivile saker og straffesaker «shall be made publio>, har EMD akseptert
en utvidelse av den parallelle regel i EMK artikkel 6.1. Teksten - «judgement shall be pronounced publicly» - gir inntrykk av et krav om opplesning, men i samsvar med SPs reg,el a)ksepteres også skriftlig offentliggjøring (Sutter).

Mens Wien-konvensjonen altså gir anvisning på at annen folkerett kan trekkes
inn ved tolkningen, sier den intet om fremmed rett. EMDs praksis gir likevel
eksempler på at særlig høyesterettsdommer fra rettssystemer utenfor konvensjonens virkeområde vies stor oppmerksomhet i domsgrunnene, se bl.a. Pre't'5 som
ved tolkningen av artikkel 2 i sak om rett til selvvalgt livsavslutning (se kap.
9.3.2), i betydelig grad trekker på «Rodorigez-dommen» fra den canadiske høyesterett. Også Appleby, som gjaldt rekkevidden av statens plikt til positivt å sikre
adgang for allmennheten til å demonstrere og ytre seg i «quasi-offentlige rom», in
casu et privateid kjøpesenter, er illustrerende. Her er det amerikansk rettspraksÅs
som trekkes inn. Det er et interessant poeng at de faktiske forhold i de amerikanske saker adskilte seg noe fra det i Appjeby ved at demonstrantene der var mer fullstendig avskåret fra å komme til orde. Denne forskjell fremheves av EMD i
begrunnelsen for, i motsetning til de amerikanske dommer, å konldudere med at
ytringsfriheten ikke var krenket. Et annet eksempel På at EMD drøfter et omfattende «eksternt» rettskildemateriale er Sitaropoulos og Giåoumopoulos. Det gjaldt
her spørsmålet om 1. TP artikkel 3 oppstiller en rett for statsborgere bosatt i
utlandet til å avgi stemme der (se kap. 14.3 d). Prinsipielt må en vel fastholde at
slike kilder må ses som «id6-kilder» heller enn egentlige bindende rettskilder. Men
hvis «ideen» er god, og det må man jo anta at den er når en domstol som kan
neglÅsjere den velger å vie den oppmerksomhet, ser vi at det ikke behøver å vaere
stor reell forskjell på de to slags kilder.

2. 4 Rettspråsis
Når rettssystemets øverste rettsanvender eksplisitt eller implisitt anvender de tolkningsfaktorene vi har nevnt, bekreftes deres rolle. Organets
praksis er dessuten i seg selv en faktor man for ettertiden rnå regne med,
etter omstendighetene den dominerende faktor ved tolla'iingen (prejudikat), se forutsetningsvis Grl. S 88 (som direkte gjelder dommens
rettskraftvirkning), EMK artikkel 46 (den «lømte stats plikt til å inn-
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rette seg) og artikkel l sammenholdt med særlig artiklene 19, 32 og 44
(prejudikatvirkningen overfor andre konvensjonsstater).
Ved tolkningen av Grunnloven er det selvsagt Høyesteretts praksis
som er relevant, mens det er EMD som har siste ord ved tolkningen av
EMK. Når det gjelder Høyesteretts praksis innebærer dette at underordnede rettsanvendere må innrette sq,,. Noe lignende gjelder for nasjonale domstolers (og andre myndigheters) forhold til EMDs praksis, selv
om man her ikke formelt kan snakke om noe underordningsforhold.
Nasjonale myndigheter vil innrette seg der staten ellers risikerer å bli
dømt.

Selv om verken Høyesterett eller EMD anser seg bundet av sin egen
praksis, vil en vektlegging av den øke forutberegneligheten og sikre likhet for loven.9 Dette gjelder særlig for så vidt praksis begrenser seg til å
presisere innholdet av vagere regler og rettslige standarder, som jo både
Grunnloven og EMK preges av («rettferdig» rettergang, «nødvendig»
inngrep i ytringsfriheten, «nedverdigende» behandling osv.).
Det er den rettsoppfatning dommen (eksplisitt eller implisitt) gir
umykk for som er av interesse og betydning. Sondringen mellom slike
uttalelser som er hhv. nødvendige og unødvendige for å begrunne resultatet (hhv. ratio decUendi og obiter dictum'), ser ut til å være av mindre
betydning, iallfall i EMK-retten. 'o
Innen begge systemer beror vekten av rettspraksis bl.a. på om det
enkelte prejudikat er enstemmig, hvor mange dommere som står bak
avgjørelsen (det vil si om den er avsagt i plenum, eventuelt i storkammer, i kammer eller av bare 6n dommer (ved avvisning)). Også avgjørelsens alder spiller en rolle. Særlig gamle avgjørelser kan ha tapt vekt der
dominerende samfunnsforhold har endret seg. Endelig spiller det en
rolle om rettsoppfatningen i avgjørelsen er bekreftet i senere avgjørelser,
og - for EMK-rettens vedkommende - om den er «resipert», dvs. aksep-

tert og lagt til grunn i konvensjonsstatene.'l
Rettspraksis er en dynamisk rettskildefaktor. Selv om både norsk rett
og EMK-retten kjenner muligheten for brå endringer ved prejudikatfravik (se henholdsvis dstl. "§ 5, fjerde ledd og EMK artikkel 30),12 ser man
oftere en gradvis presisering og utvikling av reglene over tid.
Tempo ved utviklingen av parallelle regler i Grunnloven og EMK kan
likevel (som vi alt har vært inne på) vaere forskjellig i Høyesteretts og
9. Se Erø EMDs praksis uttalelser i'?.Staffordog generelt bl.a. JF. Bernt, Hvorfor skal vi bry oss om prel')6.
judikater!, i FestskriEt til Carsten Si:mitb, s. 81vris,OBoyle
OBoyi'leog.
og Warbrick,
W;&rbrick,s.s.20-21.
20-21.
'l O. Se også Harris,

1l. Se også 8.3

nedenfor iom

hvordan dette kan påvirke statens skjønnsmargin.
Rt. 1987 s. 80 (Rønnåsmyra) og
og Rt.
Rt.1993
l

12. Kjente eksempler p:i prejudikatfravik i noi

s. 1399 (Ytternes).-Eksempler fra EMK-retten er Scoppola, Demir og Baykara, Staffird og , Borgers isom
omtales henholdsvis i kap-. 7, 14, 16 og 17 nedenfor.-
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EMDs praksis. Straffebegrepeti henholdsvis Grl. 'Ø 96 og EMK artikkel
6 er illustrerende. Vi har så langt ikke holdepunkter for å anta annet
enn at Grunnlovens straffebegrep er temmelig statisk, da det bare gjelder formell straff (se Rt. 2014 s. 620). Og slik kommer det antagelig til
å forbli, for nå kan man med S 95 (retten for enhver til å få prøvd sin
sak for domstolene) fange inn de samme hensynene til både rettssikkerhet og fleksibilitet som ligger i den parallelle EMK artikkel 6. EMD
kom tidlig til at også en rekke administrative reaksjoner, som rett nok
formelt ikke er straff, reelt har slik karakter og derfor å anse som «criminal>», se særlig Engef Det åpnes likevel for en mer fleksibel behandling
av slike saker sammenlignet med de ordinære straffesaker (se nærmere
kap. 17 nedenfor).

Den dynamiske tolkningsstil vil lett skape en spenning i forhold til
statens inngreps- og reguleringsbehov ut fra gitte forrnål. EMD er seg
rimeligvis da også bevisst at det i den enkelte sak må foretas en «rimelig balanse mellom fellesskapets interesse og indi%ridets» ( Gaskin). Ved
denne avveiningen tilstås staten en skjønnsmargin, se avsnitt 8.3 nedenfor.

2.5 EMK-inspirert to[knirzg m Grunn[oven?
a) Hvilken rolle vil tilsvarende bestemmelser i EMK spille ved tolkning
av de nye rettighetsbestemmelsene i Grunnloven? En egen paragraf om
tolkning av Grunnloven finnes ikke blant de nye bestemmelsene. Men
6n kan tolkes (!) som en fortolkningsbestemmelse: S 92 - prinsippbestemmelsen om statens plikt til å «respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende tråtater
om menneskerettigbeten>.

Sikreplikten i § 92 henviser altså ikke bare til de rettighetene som er
fastslått i Grunnloven selv, men også til tilsvarende traktatbestemmelser.
Og forarbeidene gjør det klart at hensikten med moderniseringen av
Grunnlovens menneskerettighetskatalog har vært å *yrke grunnlovsvernet.

13

Man kan gjerne se det slik at grunnlovgiveren, ved henvisningen til
«traktater om menneskerettigheter», har bemyndiget domstolene
(som grunnlovsvoktere) til å håndheve de øvrige grunnlovsbestemmelsene om menneskerettigheter, slik disse rnå forstås i lys av tilsvarende traktatbestemmelser, til presisering, supplering og om nødvendig korrigering av loven. All den stund Stortinget slik har satt grenser
13. Se Dok. 16-2011-2012, s. 13 og en rekke andre steaer.
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for sin egen lovgivning, kan disse begrensningene vanskelig sies å være

illegitime. '4
Grl. '!'i92 gir altså konstitusjonell forankring for å trekke inn EMK og

lignende traktater ved tolkningen av grunnlovsbestemmelsene.l5 Samtidig er det klart at verken domstolene eller andre zrunn}ovsmvendere
kan være for dynamiske eller dristige i sin grunnlovstolkning. De kan
ikke opptre som Brunn}ovsgivere (sammenlign avsnitt 2.3 ovenEor om
EMDs kompetanse ved tolkningen av EMK).
b) EMK og andre sentrale menneskerettighetskonvensjoner var altså
en vesentlig inspirasjonskilde til de nye grunnlovsbestemmelsene. Kvintessensen av EMKs bestemmelser, slik de er tolket av EMD, er i stor

grad reflektert i grunnlovsteksten. Denne moderniseringen er en viktig
operasjon i seg selv. Men ser man den som en engangsoperasjon, blir
Grunnloven fort liggende i en bakevje i strømmen av dynamiske internasjonale kilder, saerlig EMDs dommer.

Dersom grunnlovsbestemmelsene tolkes i lys av og i sarnsvar med
mer utviklet EMK-rett, sikrer man at de holdes oppdatert. Og siden en
slik løpende oppdatering gjennomgående vil styrke vernet (se ovenfor
om EMDs rettsutviklende virksomhet), vil dette v;ære en lojal realise-

ring av grunnlovgivernes formål med reformen. Det er for eksempel
ikke unaturlig å tenke seg at synet på omfanget av statens plikt til å
beskytte menneskelivet (jf. Grl. Ø 93) vil påvirkes av det syn som gjør
seg gjeldende internasjonalt, og særlig slik det kommer til uttrykk ved
EMDs praksis.
Når formålet er å styrke vernet, følger det klart at det ikke er aktuelt
å bruke EMK-reglene som argument for å redusere innholdet i (vernet
etter) grunnlovsrettighetene. Dette tolkningsprinsippet følger også klart
av EMK, som i artikkel 53 fastslår at «[i]ntet i denne konvensjon skal
bli tolket slik at det begrenser eller fraviker noen av de menneskerettigheter og grunnleggende friheter som måtte være sikret ved noen Høy
Kontraherende Parts lover eller ved noen andre avtaler den er part i»,

Dette beste verns pririsipp er uten videre og konsekvent lagt til grunn i
Høyesteretts praksis, se for eksempel Rt. 2010 s. 143 (rederiskatt) og
Rt. 2010 s. 1445 (krigsforbryter) hvor vernet etter Grunnloven rakk
lenger enn EMK og avgjørelsen derfor bygde På Grunnloven, uten at
noen engang tenkte tanken å tolke Grunnloven konvensjonskonformt
til skade for individet.

14. Se Dok. 16-201 ?l-2012, s. 13 og 53 flg. Se også Moltumyr Høgberg, JV 2010 s. 68-84, Kierødf,
Retfærd 2011, s. 23 flg. og kap. 6.3 nedi

15. Se også Dok. 16-20l'j-2612, s. 86 flg.
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Det er altså konvensjonsinspirerte tolkninger av Grunnloven til gunst
for rettighetshaveren som eventuelt er aktuelt. Hvilken betydning (vekt)
disse tolkningsfaktorene vil fa, kan ikke besvares generelt. Det eksisterende tolkningsrom påvirkes av 'Elere faktorer, særlig de vi skal se på i c)
nedenfor.

c) Det gjelder for det første graden av likhet i tekstene. Er reglenes
oppbygning forskjellig, som ved eiendomsretten (Grl. § 105 og EMKs
1 TP artikkel 1), blir det mer utfordrende å over4iøre tolkninger av
EMK til Grunnloven. Det stiller seg annerledes med for eksempel

bestemmelsene om rettferdig rettergang (% 95 og 96),16 De er i sin
struktur lik, bare mindre detaljert enn EMK artikkel 6. Noe av det
samme kan sies om forholdet mellom (3) 94 og EMK artikkel 5, bestemmelsene om frihetsberøvelse.

Dernest er behotiet for 4fylrmg av betydning. Knesetter teksten det
samme prinsipp, men er knappere enn den internasjonale bestemmelse,
er ut§lling av den førstnevnte under inspirasjon av den sistnevnte nærliggende. Dette gjelder mange bestemmelser, bl.a. artikkel 6 om rettferdig rettergang.

Videre er det av betydning hvor sikker den internasjonale regel er.
Også de internasjonale regler er ofte vage og prinsipp-pregede. Deres
innhold må fastlegges gjennom praksis. Dersom praksis er knapp, ikke
entydig eller ikke festnet, er det større grunn til å være varsom med å
trekke den inn ved grunnlovstolkningen.

Det må også spille en rolle hvor sterkt skjønnsmarginen gjør seg gjeldende. Som vi skal se (i kap. 8.3), vil en rekke variabler påvirke denne,
blant annet om saken gjelder kolliderende menneskerettigheter. Der
staten har en vid skjønnsmargin, vil begrunnede nasjonale verdiprioriteringer bli akseptert, selv om resultatet er at grunnlovsbestemmelsen far
en snevrere rekkevidde enn den tilsvarende EMK-bestemmelsen.

d) Menneskerettighetenes stilling i norsk rett er styrket med
grunnlovsreformen i 2014. Den mest konkrete betydningen av
grunnlovfestingen er at Stortinget som lovgiver er bundet til å
respektere dette styrkede vernet (se også kap. 6. 1). Så lenge Norge er
bundet av EMK, vil disse bestemmelsene og det håndhevingssystem
som knytter seg til (EMD) fortsatt spille en viktig rolle, både ved å
være dynamiske kilder som bidrar til å f'ylle grunnlovsbestemmelsene med innhold og ved å være en siste appellmulighet i tilfeller
16. I f'orarbeidene t.il Grl; S 95 utt.ales det.bl.a. a5 ii[4et vi!]-v,ære)e naturlig å se hen til . . . Åen omfattenÅe

inttrnasjonå praksis på dette området, sterlig praksis fra EMD.»+ (Rapport til Stortingets presidentskap,
Dok 16 (2011-2012), s. 122 andre spalte (min utheving)).
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hvor nasjonale myndigheter menes å ha sviktet i gjennomføringen
av menneskerettighetene.17

2. 6 Begdningen m en effektiv nasjona[ gjennomføring
Mens kontroll av statens myndigheter mot Grunnloven ligger til statens
eg,ne domstoler i siste instans, må den samme stat som deltaker i et
internasjonalt rettssystem, respektere EMDs tolkninger av konvensjonen. Denne internasjonale dimensjon ved kontrollen har vist seg å
effektivisere rettighetene. Den er viktig også etter grunnlovsreformen.
Ilcke desto mindre er det stadig - og med EMDs økende saksmengde i
stigende grad - den nasjona[e iennomføring av rettighetene som er alfa
og omega.'

m primær rectskilde kun i to) av 24 saker
slik den
den er
er tolket
tolket ii EMDs
EMDs praks:s,
praks:s,som
som
-Iøyesterett. Det var EMK artilckel 10,, s[ik
om ytringsfrihet for H«

spilte hovedrollen, se Kierulf
Kierulf LoR
LoR 2012
2012 s.s. 131
131 flg.
flg. Høyesteretts
Høyesteretts praksis
praksis det
det første
første året
åretetter
etterden
denmer
mer
omfattende grunnlovsreEormen i 2014 viser et litt annerledes bilde: Det vises nå oftest primært til
grunnlovsreglene, med EMKs parallelle bestemmelser som urfyllende kilder, se for eksempel Rt. 2014
s. 1045.

18. Se Opsabl, LLaw and Equality s. 13-39 (med henvisning til opprinnelig publisering) og Opsahl
mt
Internasjonale menneskeretiigheter
s. 85.
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lNNJORD

Når det gjelder opplysninger om de rent faglige kvalifikasjoner, må ansettelsesmyndigheten normalt kunne betrakte en søknad som uttømmende. Men det er ikke uvanlig at
det i søknaden også gis opplysninger om velferdsgrunner som i tvilstilfelle vil kunne tale
for ansettelse. Jeg viker tilbake for å konstatere at ansettelsesmyndigheten i så fall skal
være forpliktet til av eget tiltak å bringe på det rene om tilsvarende grunner også skulle
foreligge for andre.

Selv om begrunnelsen i første rekke synes å knytte seg til spørsmålet om kommunens utredningsplikt, fremgår det av resultatet at risikoen for det ufullstendige
beslutningsgrunnlaget ble lagt på den private part som selv måtte sørge for å
fremkomme med relevante opplysninger i søknaden.
I noen tilfeller fremgår det også direkte av det aktuelle regelverket at opplysninger innkommet etter den søknadsfrist som er fastsatt, ikke vil bli tatt i betraktning ved forvaltningens avgjørelse. I Rt. 2013 s. 1187 la Høyesterett enstemmig
til grunn at denne typen søknadsregimer kan ha gode grunner for seg når et
begrenset gode skal fordeles, ved at det kombinerer hensynet til likebehandling
av søkerne med behovet for en rasjonell og hurtig saksbehandling.
3.3.3 Særlig om «prognoser»

I noen tilfeller vil forvaltningen basere sitt vedtak på antakelser om en fremtidig
utvikling, for eksempel hvordan et tiltak over tid vil påvirke miljøet. Spørsmålet
om hvordan domstolene skal forholde seg til denne typen prognoser kom opp i
forbindelse med Alta-saken i Rt. 1982 s. 241, hvor førstvoterende ga uttrykk for
følgende:
«På en rekke punkter har uenigheten mellom partene i saken sammenheng med at det
ofte er meget vanskelig å forutse om en skade vil oppstå og hvor stor den i tilfelle vil bli.
Det er klart at man i så fall ikke kan stille bestemte krav om at skadefølgen skal tallfestes
eller kvantifiseres. Det man kan gjøre, er å avdekke risikofaktorer og angi mulige skadefølger. I og med at det her dreier seg om prognoser som etter sin art vil være forbundet
med usikkerhet, må saksbehandlingen være i orden dersom prognosene er forsvarlige på
den tid de må foretas. Er prognosene forsvarlige, vil det også vanskelig bli tale om å anse
utbyggingsvedtaket ugyldig på grunn av uriktige faktiske forutsetninger selv om utviklingen skulle ta en annen retning eller nyere kunnskap skulle gjøre det mulig å oppstille
bedre prognoser.»
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Det Høyesterett her gir uttrykk for, er for det første at domstolskontrollen med
denne typen vurderinger er begrenset til å prøve om forvaltningens prognoser er
forsvarlige. Så lenge dette kravet er oppfylt, kan ikke domstolene oppheve vedtaket med den begrunnelse at de er uenige i forvaltningens vurdering, og selv ville
basert seg på en annen prognose.
For det andre understrekes det at kontrollen med at prognosen er forsvarlig,
må skje ut fra forholdene på vedtakstidspunktet, og at det ikke er anledning
til å kjenne vedtaket ugyldig under henvisning til den etterfølgende utvikling.
Dette siste er helt i tråd med det generelle prinsipp som ble lagt til grunn i plenumsdommen i Rt. 2012 s. 1985, hvor førstvoterende også viste til- og anvendte
- den ovenfor siterte uttalelsen fra Alta-dommen. 27

3. 4 Kontroll med forvaltningens saksbehandling
3.4.1 Innledning

Generelle krav til forvaltningens saksbehandling er inntatt i forvaltningsloven av
10. februar 1967. I tillegg vil supplerende krav til saksbehandlingen kunne fremgå av den forvaltningsrettslige særlovgivning. Grunnleggende krav til forvaltningens saksbehandling vil også kunne utledes av alminnelige forvaltningsrettslige
pnns1pper.
Når et forvaltningsvedtak bringes inn for domstolene til overprøving, vil feil
ved saksbehandlingen kunne gi grunnlag for å kjenne vedtaket ugyldig. Forutsetningen er imidlertid at det er grunn til å anta at feilen kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold,jf. forvaltningslovens § 41. Selv om denne bestemmelsen
formelt er begrenset til å gjelde brudd på forvaltningslovens egne saksbehandlingsregler, er det sikker rett at den gir uttrykk for et generelt prinsipp. Dette er
blant annet fastlått i Rt. 1982 s. 241 (Alta-dommen), somjeg kommer tilbake til
nedenfor.
Kravene til forvaltningens saksbehandling er av ulik karakter. I det følgende
skal jeg begrense meg til å omtale noen sentrale dommer som knytter seg til
forvaltningens utrednings- og begrunnelsesplikt.
3.4.2 Kontroll med forvaltningens saksutredning
- særlig om betydningen av formaliserte utredningsprosedyrer

Mangler ved forvaltningens saksutredning kan for det første føre til at vedtaket
blir truffet på grunnlag av et uriktig faktum, se avsnitt 3.3 ovenfor. Selv om det

27 Rt. 2012 s. 1985 avsnitt 77.
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Det synspunkt som denne avgjørelse bygger på, er fulgt opp i Rt. 2002 s. 963 U. Høyesteretts ankeutvalg kom her til at søksmål fra en part i en flerpartsavtale med krav om
at en eiendom skulle overføres til en annen part i avtalen, ikke kunne fremmes uten
at den som eiendommen ble krevd overført til, ble gjort til part i saken, da søksmålet
ville «gripe direkte inn» i dennes «rettigheter og plikter til denne eiendommen».
Høyesterett synes i flere avgjørelser å ha forutsatt at den som mener å være forbigått ved en ansettelse, kan gå til søksmål mot arbeidsgiveren med påstand om at
ansettelsesvedtaket skal kjennes ugyldig uten at det er meningen at dommen skal få
konsekvenser for den som er blitt ansatt i stillingen.248 Da en dom for at et ansettelsesvedtak er ugyldig, også vil gi uttrykk for rettsstillingen til den som har fått stillingen,
bør søksmål med en slik påstand etter min oppfatning bare tillates fremmet dersom
det er meningen at dommen skal ha rettsvirkninger for den som har fått stillingen,
og i så fall må også denne bli gjort til part i saken. Hvis den som har fått stillingen,
ikke blir gjort til motpart, bør det bare kunne avsies dom for at ansettelsesvedtaket
er erstatningsbetingende, eller at det er urettmessig overfor den som hevder å være
blitt ulovlig forbigått.249
Derimot kan det ikke være noe vilkår for å kreve dom for at en oppsigelse er ugyldig, at den som i mellomtiden har fått stillingen, blir trukket inn som part. Et krav
om dom for at en oppsigelse er ugyldig, må normalt bare forstås som et krav om at
arbeidsforholdet består, og ikke som et krav om at dommen skal få konsekvenser for
den som senere har fått stillingen.250 Hvis det kreves at dommen skal få konsekvenser
for den som har fått stillingen, må det imidlertid kreves at også denne blir saksøkt.
Det forekommer tilfeller hvor saksøkeren må ha valgfrihet med hensyn til hvilken krets av forpliktede eller konkurrerende rettighetspretendenter han ønsker å
trekke inn i saken. I kjennelse 7. desember 2010 (HR-2010-2076-U) hadde den
som hevdet å ha fått rett til å overta en boligeiendom med tomtegrunn, ikke bare
saksøkt eieren, men også rettighetshavere i henhold til en urådighetserklæring som
var heftet på eiendommen. Etter urådighetserklæringen kunne eieren ikke disponere
rettslig – herunder selge, gi bort, pantsette eller dele – eiendommen uten samtykke
av adressatene for erklæringen, som var eierens barn. Lagmannsretten la til grunn
at den som hevdet å ha fått rett til å overta eiendommen, hadde et reelt behov for
å trekke rettighetshaverne etter urådighetserklæringen inn i saken som saksøkte.
Høyesteretts ankeutvalg uttalte at dette bygde på en riktig forståelse av tvl. § 1-3
andre ledd. I et tilfelle som dette ville det imidlertid ikke ha vært nødvendig å rette
søksmålet også mot rettighetshaverne etter urådighetserklæringen.
7.4.3 Offentligrettslige forhold
(a) Noen utgangspunkter
Med «offentligrettslige forhold» menes rettsforhold mellom offentlige myndighetsorganer på den ene side og samfunnsmedlemmer eller sammenslutninger av
248 Se for eksempel Rt. 1976 s. 614 A, 1990 s. 440 U og 1991 s. 1468 A.
249 Se om disse spørsmålene også Frihagen III s. 204–206 og Per Sandvik, «Noen prosessuelle spørsmål i saker
om ansettelse, oppsigelse og avskjed», Lov og Rett, 1991 s. 485 ff. på s. 486–489.
250 Se Rt. 2011 s. 841 A og NOU 2001: 32, Bind A, s. 200.
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samfunnsmedlemmer på den annen, og hvor rettsforholdet knytter seg til offentlig
myndighetsutøvelse, se punkt 7.4.2 (a) foran.
Som nevnt i punkt 7.4.1 ovenfor, tar offentligrettslige regler sikte på å beskytte et
videre spekter av interesser enn privatrettslige regler. De rettigheter og plikter som
samfunnsmedlemmene eller sammenslutninger av samfunnsmedlemmer har overfor
det offentlige, berører derfor ofte medborgere på en slik måte at ikke bare den som
er berettiget eller forpliktet i forholdet, men i en viss utstrekning også medborgere
eller organisasjoner som representerer disse, bør kunne gå til søksmål om forholdet. Dette gjelder særlig i tilfeller hvor det er tale om gyldigheten av begunstigende
forvaltningsvedtak. Den som er tilgodesett ved vedtaket, har ikke noen grunn til å
angripe dette, og av hensyn til domstolskontrollen med forvaltningen er det derfor
nødvendig å tillate søksmål fra personer eller organisasjoner som ikke er materielt
berettiget eller forpliktet, men som er berørt i en slik grad at det fremtrer som naturlig at de kan håndheve vedkommende forvaltningsbestemmelse ved søksmål for
domstolene.251
Som nevnt i punkt 7.2.1 foran, kan søksmål om offentligrettslige forhold grovt sett
deles i to grupper: Gyldighetssøksmål og håndhevelsessøksmål. Ved behandlingen
av tilknytningskravet er det ikke noen grunn til å skille mellom disse søksmåls
gruppene.252
I odelstingsproposisjonen er det uttalt at den som «myndighetsutøvelsen retter
seg mot, selvsagt [vil] ha tilstrekkelig tilknytning ved søksmål om rettmessigheten
av den aktuelle myndighetsutøvelsen».253 Dette gjelder uavhengig av om den rett
eller plikt det er tale om, er hjemlet i enkeltvedtak eller i generelle regler, og uten
hensyn til om retten eller plikten bare er tilordnet saksøkeren i saken eller om det
også finnes medberettigede eller medforpliktede som ikke går til sak.254
Forutsetningen for dette må imidlertid være at retten eller plikten er tilordnet samfunnsmedlemmene eller sammenslutninger av samfunnsmedlemmer som retts- eller
pliktsubjekter, og ikke en større gruppe av samfunnsmedlemmer som en kollektiv
enhet. I tilfeller hvor den rett eller plikt saken gjelder, er tilordnet en større gruppe
samfunnsmedlemmer som kollektiv enhet, vil de enkeltpersoner som enheten består
av, normalt ikke kunne være søksmålsberettiget hver for seg. Dette må for eksempel
være tilfellet når det er spørsmål om hvilken rettsstilling de enkelte lokalmenigheter i
Den norske kirke har i forhold til sentralkirkelige organer. I Rt. 1985 s. 498 U (liturgisaken) ble 22 medlemmer av Alta menighet, 20 medlemmer av Evenes menighet og
23 medlemmer av Porsanger menighet ansett å ha søksmålskompetanse til å fremme
sak om lovligheten av en innføring av ny høymesseliturgi i deres menigheter. Et slikt
søksmål kunne neppe ha vært anlagt av en enkeltperson i en menighet. Dersom det er
flere menighetsmedlemmer som står bak søksmålet, vil de derimot kunne ha rettslig
interesse i å få saken fremmet.
Som tidligere nevnt, må man for offentligrettslige forhold i en viss utstrekning
251
252
253
254

Se prp. s. 366 og NOU 2001: 32, Bind A, s. 188.
Se NOU 2001: 32, Bind A, s. 188.
Prp. s. 188.
Se for eksempel Rt. 1995 s. 758 U (vinutsalgssaken) og 2006 s. 1042 U (skiltsaken) avsnitt 25.
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også tillate søksmål fra personer eller organisasjoner som ikke er materielt berettiget
eller forpliktet. Det er først og fremst i disse tilfellene at spørsmålet om kravene til
tilknytning til søksmålsgjenstanden er oppfylt, volder problemer.255 I det følgende
skal jeg først drøfte kravet til aktiv sakstilknytning, se punkt (b) nedenfor. Deretter
skal jeg behandle kravet til passiv sakstilknytning, se punkt (c) nedenfor.
For privatrettslige forhold har det vært lagt til grunn at sammenslutninger som
dannes utelukkende med det formål å reise søksmål eller påtale nærmere angitt
former for rettsbrudd, normalt ikke tilfredsstiller kravene til aktiv sakstilknytning,
se punkt 7.4.2 (b) ovenfor. Siden søksmål om offentligrettslige forhold også kan anlegges av personer og organisasjoner som ikke er materielt berettiget eller forpliktet,
må man i offentligrettslige forhold etter omstendighetene også akseptere søksmål
fra ad hoc-organisasjoner. Spørsmålet om søksmål fra ad hoc-organisasjoner skal
aksepteres, må avgjøres ut fra de retningslinjer som ellers gjelder for søksmål om
andres offentligrettslige rettigheter eller plikter, se Rt. 2003 s. 833 A (Folkeaksjonen
Stopp Regionfelt Østlandet). Saken gjaldt lovligheten av en utbygging av et skytefelt
for forsvaret. Folkeaksjonen Stopp Regionfelt Østlandet ble «ut fra det formål som
er vist gjennom organisasjonens mangeårige virksomhet og dens representativitet»
ansett å ha en slik tilknytning til søksmålsgjenstanden at det var «rimelig å akseptere
organisasjonen som søksmålsberettiget for ivaretakelse av miljø- og naturverninter
essene» i saken.256
(b) Kravet til aktiv sakstilknytning
I odelstingsproposisjonen til tvisteloven blir det fremholdt som et generelt synspunkt at «saksøkeren [vil] ha tilstrekkelig tilknytning i sak om rettmessigheten av
myndighetsutøvelse dersom saksøkeren er berørt i en slik grad at det framtrer som
naturlig at vedkommende opptrer som saksøker og gjør gjeldende krav fundert på
hensyn som ivaretas av den aktuelle forvaltningsbestemmelse».257 Tilsvarende uttalelse finnes i Tvistemålsutvalgets utredning.258 I odelstingsproposisjonen tilføyer
imidlertid Justisdepartementet:
«Også ellers hvor saksøkeren blir klart berørt av vedtaket, kan det foreligge en
tilstrekkelig tilknytning. I dette ligger en viss utvidelse av søksmålsadgangen sammenlignet med gjeldende rett, for eksempel sammenlignet med Rt. 1982 s. 908.
Hvorvidt saksøkeren ville ha hatt rettslig klageinteresse etter forvaltningsloven
§ 28, vil også kunne vektlegges, se Rt. 1986 s. 1164 og Rt. 1993 s. 445.»

255 Retten til domstolsprøving etter EMK artikkel 6 nr. 1 er begrenset til å gjelde tilfeller hvor det dreier seg om
saksøkerens egen rett eller plikt («hans … rettigheter og forpliktelser»), sml. tilsvarende formulering i SP
artikkel 14 nr. 1, jf. Lorenzen mfl. s. 305 ff.
256 I NOU 2001: 32, Bind A, s. 188 uttaler Tvistemålsutvalget at «[r]ene ad hoc-organisasjoner … ikke [har] blitt
ansett som søksmålsberettigede». Etter avgjørelsen om Folkeaksjonen Stopp Regionfelt Østlandet kan denne
uttalelsen ikke opprettholdes.
257 Prp. s. 366.
258 Se NOU 2001: 32, Bind A, s. 188, jf. Bind B, s. 652–653.
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Det at det ved vurderingen av om det foreligger tilstrekkelig aktiv sakstilknytning, må
legges vekt på om saksøkeren er klageberettiget etter forvaltningsloven, er i samsvar
med tidligere praksis,259 og dette er også fulgt opp i rettspraksis etter tvisteloven.260
Bakgrunnen for uttalelsen i lovproposisjonen om at søksmålsadgangen etter tvisteloven er noe videre enn etter tidligere gjeldende rett «for eksempel sammenlignet
med Rt. 1982 s. 908», er at det etter tvisteloven – i motsetning til det som ble lagt
til grunn i avgjørelsen fra 1982 – ikke kreves at saksøkerens subjektive interesse i
søksmålet er beskyttet av de regler som regulerer det materielle rettsforhold. Det
avgjørende for om søksmål skal tillates fremmet, er om søksmålet, dersom det fører
frem, objektivt sett vil ha virkninger for slike interesser.261
Forholdet i Rt. 1982 s. 908 U var at en gruppe næringsdrivende og organisasjoner innenfor varehandelen gikk til søksmål mot et selskap som skulle etablere
et kjøpesenter, med påstand om at den tillatelse som selskapet i medhold av den
dagjeldende etableringslov hadde fått til å foreta bruksendring for en bygning fra
industrivirksomhet til varehandel, skulle kjennes ugyldig. Saken ble avvist både av
tingretten og lagmannsretten, og videre kjæremål til Høyesteretts ankeutvalg ble
forkastet. Det som var avgjørende for resultatet, var at den interesse saksøkerne hadde
i utfallet av saken, var den konkurransemessige interesse de hadde i at det ikke fant
sted nyetableringer innenfor varehandelen. Ankeutvalget uttalte at næringsdrivende
«i ikke liten utstrekning» kan gå til søksmål om andres rettigheter eller plikter etter
offentligrettslig beskyttelses- og reguleringslovgivning, men at dette er avhengig
av at den interesse som saksøkerne har i utfallet av saken, er beskyttet av vedkommende beskyttelses- eller reguleringslov. Hvilke interesser lovgivingen tar sikte
på å beskytte, beror på en tolking av vedkommende lov. Da etableringsloven etter
utvalgets oppfatning ikke tok sikte på å verne næringsdrivendes konkurransemessige
interesser, hadde lagmannsretten korrekt avvist saken.
Som det fremgår av det jeg ovenfor har gjengitt fra odelstingsproposisjonen, tar
Justisdepartementet avstand fra denne avgjørelsen. Etter tvisteloven er det ikke noe
søksmålsvilkår at saksøkerens subjektive interesse i saken er beskyttet av de materielle rettsreglene på området. Det avgjørende er om søksmålet objektivt er egnet til
å beskytte vernede interesser.
Som eksempel på tilstrekkelig aktiv sakstilknytning i saker som gjelder offentligrettslige regler om utnyttelse av fast eiendom, nevner Tvistemålsutvalget eiendomsrett til naboeiendom.262 Dette er i samsvar med praksis under tvistemålsloven.263 De
offentligrettslige begrensningene som gjelder for utnyttelse av fast eiendom, tar ikke
bare sikte på å beskytte allmenne interesser, men også naboene.
Vilkåret om at saksøkeren må være berørt av den myndighetsutøvelse det er tale
om, må ikke oppfattes for strengt. Ved salg av fast eiendom må for eksempel selge259 Se for eksempel Rt. 1980 s. 1070 A (forkjøpsrett), 1986 s. 1164 U, 1986 s. 1173 U (abort) og 1993 s. 445 U
(konsesjonsvilkår).
260 Se for eksempel kjennelse 26. mai 2016 (HR-2016-1111-A).
261 Se prp. s. 367.
262 Se NOU 2001: 32, Bind A, s. 188, jf. Bind B, s. 652–653.
263 Se for eksempel Rt. 1964 s. 93 A.
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ren kunne gå til søksmål om gyldigheten av en konsesjonsnektelse selv om det etter
rettsforholdet mellom selger og kjøper skulle være kjøperen som har risikoen for at
konsesjon blir innvilget.264 Det er tilstrekkelig at saksøkeren har en beskyttelsesverdig
interesse i utfallet av saken.
Som illustrerende eksempel fra rettspraksis kan nevnes Rt. 1980 s. 1070 A (forkjøpsrettssaken):265 I forbindelse med overdragelse av en landbrukseiendom ble det
først truffet vedtak om bruk av forkjøpsrett til fordel for en naboeiendom, men dette
ble senere omgjort. Den nabo som var blitt tilgodesett ved det opprinnelige vedtaket,
gikk til søksmål mot staten for å få kjent omgjøringsvedtaket ugyldig. Staten påstod
saken avvist, men dette fikk staten ikke medhold i. Selv om naboen ikke hadde retts
krav på at det ble truffet vedtak om bruk av forkjøpsrett til fordel for ham, hadde han
likevel rettslig interesse i å gå til søksmål om gyldigheten av omgjøringsvedtaket.
For at det skal foreligge en beskyttelsesverdig interesse til å gå til søksmål, er
det ikke tilstrekkelig at saksøkeren er berørt av myndighetsutøvelsen, og at den
interesse som blir håndhevd ved søksmålet, er beskyttet av de regler som regulerer
det materielle rettsforhold. Det må også fremstå som naturlig at han kan gjøre sin
interesse gjeldende i form av søksmål.
Enkelte typer offentligrettslige rettigheter eller plikter må anses knyttet til den
materielt berettigede og forpliktede på en slik måte at de bare kan håndheves av
vedkommende selv. Dette gjelder for eksempel rett til statsborgerskap. Hvorvidt en
person har rett til norsk statsborgerskap, må anses å være av så personlig karakter at
dette bare kan forfølges av vedkommende selv. I Rt. 2001 s. 1006 A kom Høyesterett
til at også et vedtak som avslo søknad om fritak fra undervisning i grunnskolefaget
kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering (KRL-faget), måtte anses
knyttet til de personer vedtaket gjaldt, på en slik måte at det ikke kunne angripes av
andre. Med tilslutning fra de øvrige fire dommerne uttalte førstvoterende:
«Et vedtak om fritak fra undervisning i KRL-faget er etter min mening av så personlig karakter at bare barn som vedtaket direkte gjelder og deres foreldre, kan
angripe vedtaket ved saksanlegg. Dersom andre som mener å ha interesse i utfallet
av saken skulle ha rett til klage og søksmålsrett, kunne dette innebære at vedtaket
ble angrepet og overprøvd mot foreldre og barns ønske og vilje. Denne konsekvens
ville med rette kunne oppleves som urimelig og krenkende av de direkte berørte.»
På dette grunnlag kom Høyesterett til at Human-Etisk Forbund ikke kunne opptre
som part i ankesaken for Høyesterett.
Høyesteretts ankeutvalg kom i Rt. 1995 s. 139 U til at også et vedtak om utvisning
er «av så personlig art» at «bare den som er utvist, bør kunne angripe det», og anke
fra den utvistes samboer ble derfor avvist. Dette synspunkt har imidlertid den senere
rettsutvikling løpt fra. Etter dagens regelverk er det ikke tvilsomt at et vedtak om
utvisning ikke bare angår den utviste selv, men også kan gripe inn i familiemedlem264 Se Sivilombudsmannens årsmelding for 1978 s. 108.
265 Som andre eksempler kan nevnes Rt. 1950 s. 732 A, 1960 s. 267 A, 1964 s. 93 A, 1975 s. 1166 U og 1983
s. 1427 U.
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mers rett til privat- og familieliv etter Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8. Det er
ikke tvilsomt at berørte familiemedlemmer ved fastsettelsessøksmål kan få prøvd
hvorvidt et utvisningsvedtak krenker deres rett til privat- og familieliv etter EMK
eller Grunnloven. Etter Rt. 2015 s. 93 A kan de også kan få prøvd gyldigheten av
utvisningsvedtak og vedtak som avslår søknad om oppholdstillatelse, dersom de
blir tilstrekkelig sterkt berørt av utvisningen eller nektelsen av oppholdstillatelse.
I kjennelse 2. mai 2016 (HR-2016-935-U) ble en utvist persons tidligere samboer
og far til den utvistes barn ikke gitt partsrettigheter i søksmål om gyldigheten av
utvisningsvedtaket. Staten hadde her akseptert at barnet hadde partsrettigheter. Den
tidligere samboeren hadde ikke del i den daglige omsorgen, men hadde samværsrett
og del i foreldreansvaret.
Høyesterett tok i Rt. 2015 s. 93 A også stilling til om den utvistes datter i medhold av forvaltningsloven
§ 2 første ledd bokstav e skulle ha vært behandlet som part under den forvaltningsmessige behandling
av saken for Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda. Etter denne bestemmelse skal den «som en
avgjørelse retter seg mot eller direkte gjelder», behandles som part. Høyesterett kom til at datteren, som
under behandlingen for Utlendingsnemnda var vel tre år, skulle ha vært behandlet som part i forvaltningssaken, da utvisningsvedtaket grep inn i datterens familieliv med moren og dessuten utfordret omsorgssituasjonen på en måte som kunne få helt grunnleggende betydning for hennes oppvekst og fremtid.

I Rt. 2013 s. 1567 U var det spørsmål om en advokat kunne gå til søksmål om
gyldigheten av et vedtak som avslo krav om dekning av saksomkostninger etter
forvaltningsloven § 36. Høyesteretts ankeutvalg fremholdt at en part som har fått
avslag på krav om dekning av saksomkostninger, selvsagt kan gå til sak om gyldigheten av avslagsvedtaket. Advokaten hadde derimot ikke tilstrekkelig tilknytning,
da vedtak om dekning av saksomkostninger etter forvaltningsloven § 36 «avhenger
av partenes forhold og i så henseende må anses å være av personlig karakter». Den
omstendighet at advokaten indirekte i noen grad kunne bli berørt av vedtaket, var
ikke tilstrekkelig til at han kunne gå til søksmål om vedtakets gyldighet.
Som tidligere nevnt tillot Danmarks Højesteret i dom 12. august 1996 fremmet et
søksmål fra en gruppe borgere mot staten med krav om at en lov fra 1993 som åpnet
for Danmarks tilslutning til EU, skulle kjennes grunnlovsstridig. Dette ble begrunnet
med at tiltredelsen til EU-traktaten innebar en overføring av lovgivningskompetanse
på en rekke områder som kunne ha inngripende betydning for den danske befolkning i sin alminnelighet, og at saksøkerne derfor hadde en vesentlig interesse i å få
kravet prøvd. På denne bakgrunn kunne det i en slik sak ikke oppstilles som vilkår
for søksmål at saksøkerne var konkret og aktuelt berørt. Det må imidlertid være en
forutsetning for at et slikt fastsettelsessøksmål skal kunne aksepteres etter norsk rett,
at det er tale om et prinsipielt rettsspørsmål av stor samfunnsmessig betydning, og
at det er mest hensiktsmessig å få spørsmålet prøvd i et fastsettelsessøksmål med
påstand om grunnlovsbrudd, se nærmere punkt 7.2.6 foran.
Vilkårene for at en interesseorganisasjon skal kunne gå til søksmål om rettigheter
eller plikter som den ikke selv er subjekt for («representative søksmål»), er nærmere
presisert i tvl. § 1-4 første ledd:
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«Foreninger og stiftelser kan reise søksmål i eget navn om forhold som det ligger
innenfor organisasjonens formål og naturlige virkeområde å ivareta, når vilkårene
ellers i § 1-3 er oppfylt.»
Begrunnelsen for at bestemmelsen er begrenset til å gjelde «[f]oreninger og stiftelser»,
er at rettspraksis om representative søksmål «knytter seg til disse organisasjonsformene og det er særlig de som framtrer som viktige bærere av allmenne og ideelle
interesser i det sivile samfunn».266 Samtidig blir det påpekt at en forening også kan
reise søksmål for å «ivareta økonomiske interesser som det ligger innenfor foreningens formål å ivareta, jf. Rt. 1986 s. 199 der det ikke ble reist noen innvending mot at
Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund opptrådte som parter i en sak om gyldigheten av den kongelige resolusjon om opprettelse av Hardanger nasjonalpark».267
Det avgjørende for om et rettssubjekt skal kunne anlegge et representativt søksmål, kan etter min mening ikke være organisasjonsformen, men om rettssubjektet
har karakter av en interesseorganisasjon for interesser som blir håndhevd gjennom
søksmålet.268 Også i denne relasjon er det ikke saksøkerens subjektive interesse
i søksmålet som er avgjørende, men om søksmålet, dersom det fører frem, vil få
virkninger for interesser som faller innenfor organisasjonens formål og naturlige
virkeområde. I odelstingsproposisjonen blir det i denne forbindelse uttalt:
«Det sentrale kriterium for søksmålsadgangen etter første ledd, er foreningens
eller stiftelsens formål. Utgangspunktet for vurderingen er de vedtekter som
foreligger. Departementet mener at formålet også må ses i lys av organisasjonens virkeområde, og slutter seg til forslaget fra Dommerforeningen om å nevne
organisasjonens ‘naturlige virkeområde’ ved siden av formålet. Dette sikter først
og fremst til organisasjonens faktiske arbeidsfelt, men vil særlig i grensetilfelle
også gi et visst rom for å ta hensyn til organisasjonens representativitet, herunder
om andre organisasjoner er nærmere til å reise søksmål, jf. utredningen s. 193.
Når organisasjonens formål er fastlagt på denne måten, må søksmålet holdes opp
mot det. Det avgjørende må være de virkninger som det omtvistede forhold har når
det gjelder organisasjonens formål, ikke om det rettslige grunnlag for det omtvistede
forhold har til formål å fremme de samme verdier som organisasjonens formål.
Avgjørelsen i Rt. 1982 s. 908, som avskar organisasjoner i dagligvarehandelen fra
å reise sak som gjaldt etablering av et kjøpesenter i forhold til den dagjeldende
etableringslov, ville ikke kunne opprettholdes etter lovforslaget. Vilkåret i første
ledd kan være oppfylt også når det gjelder forhold som indirekte motvirker organisasjonens formål, for eksempel når det er spørsmål om lovligheten av økonomiske
virkemidler som saksøkte bruker overfor tredjepersoner, og som fremmer eller
innebærer støtte til handlinger som motvirker organisasjonens formål.»269
266
267
268
269

Prp. s. 366.
Prp. s. 366.
Sml. Rt. 2012 s. 1218 U om foreningsbegrepet i tvl. § 15-7 første ledd bokstav b.
Prp. s. 366–367.
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For at en interesseorganisasjon skal kunne gå til søksmål om rettigheter eller plikter
som den ikke selv er subjekt for, må den på bakgrunn av formål og virkeområde
fremstå som en naturlig representant for den eller de interesser som blir håndhevd
gjennom søksmålet.270 Som illustrerende eksempel kan nevnes Rt. 1992 s. 1618 A
(Borregaard-saken). Her fikk Framtiden i våre hender og Naturskyddsföreningen i
Strömstad adgang til å reise søksmål om erstatningsansvar for forurensing av kystfarvann som følge av utslipp fra Saugbrugsforeningen A/S i Halden og Borregaard
Industries Ltd. i Sarpsborg. For så vidt gjaldt Framtiden i våre hender, fremholdt
Høyesterett at det talte mot søksmålskompetanse at foreningen ikke bare hadde som
formål å ivareta natur- og miljøverninteresser, men hadde en langt mer generell politisk plattform. Når foreningen til tross for dette ble ansett søksmålskompetent, var det
fordi natur- og miljøvern stod så vidt sentralt i formålsangivelsen at den fremstod som
en naturlig representant for natur- og miljøverninteresser. For Naturskyddsföreningen i Strömstad ble søksmålskompetansen begrunnet med at Strömstads kystlinjer
grenser til Iddefjorden og Singlefjorden, og at foreningen – som er en lokalforening
av Sveriges største miljøvernorganisasjon, Svenska Naturskyddsföreningen – hadde
ca. 300 medlemmer. På denne bakgrunn fant Høyesterett at foreningen måtte anses
som en «naturlig representant for de naturverns- og friluftsinteresser som berøres
av de påståtte forurensninger på svensk område».
I rettspraksis under tvistemålsloven ble det til dels også stilt krav om at foreningen hadde en medlemsmasse som gjorde den «representativ» for de interesser som
ble håndhevd. Det klareste eksempel finnes i Rt. 1974 s. 1272 U (Fri Film-saken):
Foreningen Fri Film ble ikke ansett kompetent til å reise søksmål for å få prøvd lovligheten av Statens Filmkontrolls forbud mot fremvisning av filmene «Nyfiken-gul»
og «Organismens Mysterier». Selv om foreningen hadde som formål å arbeide for
at «voksne mennesker gis full frihet i sitt filmvalg», fant Høyesteretts ankeutvalg at
foreningen ikke hadde en slik medlemsmasse at den kunne anses som en naturlig
representant for det alminnelige filmpublikum.
Etter min mening bør denne praksis ikke videreføres. Som påpekt i Tore Schei
mfl., kan det ikke være noe vilkår for at en forening skal anlegge et representativt
søksmål at den skal være «representativ for et flertallssyn blant dem som er berørt».271
I den uttalelse som jeg ovenfor har gjengitt fra odelstingsproposisjonen, er det
fremholdt at det i grensetilfeller også skal tillegges vekt om andre organisasjoner er
nærmere til å reise søksmål. Også dette momentet kan etter min mening være grunn
til å tone noe ned. Hvis en organisasjon ut fra formål og virkeområde fremstår som
en naturlig representant for de interesser som blir håndhevd, bør det at det finnes
organisasjoner som blir sterkere berørt, ikke avskjære søksmålsadgang.272
Dersom tvistelovens vilkår for representativt søksmål fra interesseorganisasjoner
er oppfylt, står organisasjonen fritt til å påberope de påstandsgrunnlag som den måtte
ønske. Også på dette punkt utvider tvisteloven søksmålsadgangen sammenlignet med
tidligere gjeldende rett. I rettspraksis under tvistemålsloven var det lagt til grunn at
270 Se Rt. 2012 s. 901 F.
271 Schei mfl. I s. 58.
272 Jf. Schei mfl. I s. 58.
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en interesseorganisasjon i et representativt søksmål bare kunne påberope rettsregler
som hadde betydning for de interesser som organisasjonen tok sikte på å håndheve. I
Rt. 1980 s. 569 A (Altasaken), hvor Norges Naturvernforbund fikk anlegge søksmål
om gyldigheten av tillatelsen til utbygging og regulering av Altaelven, uttalte således
Høyesterett at det forbundet kunne gjøre gjeldende, var at reguleringsvedtaket skulle
«kjennes ugyldig fordi det foreligger brudd på saksbehandlingsregler eller andre
rettsregler som har betydning i forhold til naturverninteresser».273 Under forberedelsen av tvisteloven tok Justisdepartementet avstand fra dette synspunktet og uttalte:
«Kan organisasjonen reise søksmål etter første ledd, vil den også ha adgang til å
gjøre gjeldende forskjellige rettsgrunnlag til støtte for sin påstand. Det gjelder ikke
her noen begrensning bare til de grunnlag som direkte knytter seg til organisasjonens formål. Gjelder søksmålet gyldigheten av et forvaltningsvedtak, vil saksøkeren kunne gjøre gjeldende – og føre bevis for – saksbehandlingsfeil eller uriktige
faktiske vurderinger som kan ha ført til at interesser som strider mot saksøkerens
formål, er blitt for høyt vurdert. Det må også tas hensyn til at gyldigheten av et
forvaltningsvedtak vil kunne bero på en samlet vurdering av de feil som eventuelt
er begått. På dette punkt innebærer § 1-4 en videre ramme for saksøkeren enn det
som er antatt å følge av Rt. 1980 s. 569, jf. utredningen s. 193.»274
Med de justeringer som her er nevnt, tar tvisteloven sikte på å videreføre de krav til
aktiv partstilknytning som var utviklet i rettspraksis under tvistemålsloven. Dette
innebærer blant annet at natur- og miljøverninteresser kan håndheves ved søksmål
av natur- og miljøvernorganisasjoner,275 og at dyreverninteresser kan håndheves
ved søksmål av dyrevernorganisasjoner.276 Såfremt avgjørelsen dersom søksmålet
fører frem, vil få virkninger for slike interesser, kan interesseorganisasjonen også
påberope rettsregler som tar sikte på å verne andre interesser. Forutsetningen er at
de regler som regulerer det materielle rettsforhold, beskytter de interesser som begrunner interesseorganisasjonens søksmålskompetanse.
Som tidligere nevnt, er det ikke bare ideelle interesser som kan håndheves gjennom
representative søksmål, men også økonomiske interesser. Det finnes flere eksempler
på at søksmål fra fagforeninger og næringsorganisasjoner om spørsmål som faller
innenfor fagforeningens eller næringsorganisasjonens formål og naturlige virkeområde, er blitt tillatt fremmet.277
Inn under fagforeningers formål og virkefelt faller blant annet spørsmål om ansettelses-, lønns- og arbeidsvilkår for foreningens medlemmer.278 Ved lovendring i 2013
273 I Rt. 1992 s. 1618 A (Borregaard-saken) sluttet Høyesterett seg til denne uttalelsen.
274 NOU 2001: 32, Bind A, s. 193 og prp. s. 367.
275 Se for eksempel Rt. 1980 s. 569 A (Altasaken), 1992 s. 1618 A (Borregaard-saken) og 1995 s. 198 U (Bellona-saken).
276 Se for eksempel Rt. 1987 s. 538 U (burhøns II).
277 Se for eksempel Rt. 1914 s. 419 A (rørleggerdommen), 1952 s. 554 A (lektordommen), 1955 s. 1011 A (laksetrappsaken), 1960 s. 267 A (omsetningsavgiftssaken), 1965 s. 181 A (tapetsererdommen), 1982 s. 1710 U
(landssammenslutning av vannkraftkommuner) og 1986 s. 1250 A (Diakonhjem-saken).
278 Se for eksempel Rt. 1986 s. 1250 A (Diakonhjem-saken).

216
Tvisteløsning.indd 461

07.01.2017 10.55

462

7

Søksmålsgjenstand og rettslig interesse

ble «fagforeninger som har medlemmer i en virksomhet som har leid inn arbeidstakere
fra et bemanningsforetak», gitt adgang til å reise fastsettelsessøksmål i eget navn om
«lovligheten av slik innleie», se arbeidsmiljøloven § 17-1 femte ledd første punktum,
jf. § 14-12. Bestemmelsen omfatter ikke søksmål med krav om fast ansettelse eller
erstatning for innleien. Også spørsmål om betaling av skatt og hvordan skattetrekk
skal gjennomføres, må den enkelte lønnstaker selv ordne opp i.279
Næringsorganisasjoners adgang til representative søksmål omfatter ikke søksmål
om avgiftskrav som medlemmene måtte ha overfor det offentlige.280 Det er også
lagt til grunn at velforeninger ikke kan gå til søksmål om gyldigheten av vedtak om
utskriving av eiendomsskatt.281
I tvl. § 1-4 andre ledd er det fastsatt at offentlige organer «med oppgave å fremme
særskilte interesser» har en tilsvarende adgang til å reise representative søksmål
som interesseorganisasjoner. Bestemmelsen omfatter ikke offentlige organer med
et bredere virkefelt – som for eksempel en kommune.282 I odelstingsproposisjonen
blir bestemmelsen kommentert slik:
«Bestemmelsen vil ikke ha selvstendig betydning for tilsynsorganer i forhold til
den lovgivning som de har til oppgave å håndheve. Den vil derimot få anvendelse
på organer som mer generelt skal ivareta bestemte interesser, for eksempel Forbrukerrådet. Den kan også gi søksmålsadgang for organer med ombudsfunksjoner
på bestemte områder.
Annet ledd gjør ingen endring i rettstilstanden om for eksempel kommuners
adgang til å reise søksmål for å sikre allmennhetens ferdselsrett på privat grunn.»283
For offentlige organer som faller utenfor § 1-4 andre ledd, må søksmålskompetansen
begrunnes i § 1-3 andre ledd. Dette innebærer at det normalt må stilles krav om at
søksmålet har betydning for det offentliges egen rettsstilling. Som eksempel på at
søksmål fra et offentlig rettssubjekt er blitt tillatt fremmet med en slik begrunnelse,
kan nevnes Rt. 1953 s. 698 U (Odda-saken), hvor Odda kommune ble gitt adgang
til å gå til søksmål for å få håndhevet sosiale forpliktelser som fire industriselskaper
var pålagt i konsesjonsvilkår.284 Etter konsesjonsvilkårene var selskapene «forpliktet til etter nærmere bestemmelse av Medisinalstyrelsen å skaffe arbeiderne den til
enhver tid nødvendige lægehjelp og å holde et for øyemedet tjenlig sykehus med
isolasjonslokale og tidsmessig utstyr». Kommunen ble ansett å ha rettslig interesse
i å gå til søksmål mot industriselskapene med krav om dom for at de etter pålegg fra
Helsedirektoratet var pliktige til å yte bidrag til anlegg og drift av et planlagt sykehus.
Etter omstendighetene må kommunen også kunne anlegge søksmål om andres
279 Se for eksempel Rt. 1989 s. 218 U og kjennelse 10. september 1982 i AvHRkj s. 29 U (Friggfelt-saken).
280 Se for eksempel Rt. 1999 s. 319 U (hvor Høyesteretts ankeutvalg kom til at Maskinentreprenørenes Forbund
ikke kunne gå til søksmål for å få fastslått at medlemmene hadde krav på renter på krav på tilbakebetaling av
uriktig beregnet investeringsavgift).
281 Se for eksempel Rt. 1997 s. 713 U (Mo Vel-saken) og 1998 s. 677 U.
282 Jf. Schei mfl. I s. 61.
283 Prp. s. 367.
284 Av andre avgjørelser kan bl.a. nevnes Rt. 1911 s. 106 A og 1934 s. 625 A.

217
Tvisteløsning.indd 462

07.01.2017 10.55

7.4

Krav til partstilknytning

463

rettigheter eller plikter uten at det er hjemlet i § 1-4 andre ledd. Som nevnt i punkt
7.4.2 (b), må for eksempel en kommune kunne håndheve rettigheter over privat grunn
som tilkommer allmennheten. Enkelte teoretikere har argumentert for at kommunen
bør ha en generell adgang til å ivareta innbyggernes interesser ved søksmål.285 Dette
er imidlertid et synspunkt som ikke er forenlig med Rt. 1993 s. 445 U (konsesjonsvilkårssaken). Forholdet var her at en person hadde fått konsesjon av Landbruksdepartementet til kjøp av eiendom på sørlandskysten på det vilkår at eiendommen ble
benyttet til helårsbolig. Senere frafalt departementet dette vilkåret. Kommunen som
eiendommen lå i, gikk til søksmål mot staten med krav om at vedtaket om å frafalle
vilkåret om boplikt skulle kjennes ugyldig, men søksmålet ble avvist. Etter først å ha
fremholdt at verken kommunens stilling som offentlig myndighet etter konsesjonsloven eller «kommunens generelle interesse i en streng praksis med hensyn til å kreve
boplikt», kunne begrunne søksmålskompetanse, uttalte Høyesteretts ankeutvalg at om
kommunen skulle ha søksmålsadgang i egenskap av representant for innbyggerne i
kommunen, måtte det «under enhver omstendighet foreligge tungtveiende hensyn»
som talte for det, og det kunne utvalget ikke se forelå i den aktuelle saken.
(c) Kravet til passiv sakstilknytning
På samme måte som for søksmål om privatrettslige forhold må også søksmål om
offentligrettslige forhold rettes mot det rettssubjekt som kravet retter seg mot.286
Det at søksmål må rettes mot det rettssubjekt som kravet retter seg mot, innebærer
blant annet at et fastsettelsessøksmål med påstand om at det foreligger brudd på
en inkorporert menneskerettskonvensjon, må reises mot staten. Det er bare statene
som er pliktsubjekter etter menneskerettskonvensjonene, og som følge av dette kan
domstolene i tilfeller hvor spørsmål om hvilke krav som følger av menneskerettskonvensjonene, oppstår i en sak mellom private, bare ta stilling til dette i premissene.287
For søksmål om gyldigheten av forvaltningsvedtak bestemmer tvl. § 1-5 første
punktum at saken må «reises mot den myndighet som har truffet avgjørelsen i siste
instans». Av denne bestemmelse følger blant annet at dersom saken gjelder gyldigheten av forvaltningsvedtak, må det offentlige saksøkes.288 Dette er i samsvar med
rettspraksis under tvistemålsloven.289 Tvist om gyldigheten av forvaltningsvedtak kan
ikke avgjøres i en sak mellom private. Dette gjelder også ved anke.290 Begrunnelsen
for regelen er todelt: Dersom det offentlige ikke er part i saken, vil det offentlige for
det første ikke bli bundet av dommen. For det andre er det nødvendig å saksøke det
offentlige for at de offentlige interessene skal bli tilstrekkelig belyst.
Det er en forutsetning for at det skal være nødvendig å saksøke det offentlige, at
det organ som har truffet vedtaket, har en offentligrettslig funksjon. Dersom vedtak
285 Se for eksempel Backer, Rettslig interesse s. 168–169, Frihagen II s. 241–242 og Jan Fridthjof Bernt, Oddvar
Overå og Harald Hove, Kommunalrett, 3. utgave, Oslo 1994, s. 96–97.
286 Se prp. s. 366.
287 Se Rt. 2008 s. 1601 A (tariffavgiftssaken) avsnitt 63, 2009 s. 1350 U avsnitt 24, 2010 s. 291 A (Vangen Eidendom) avsnitt 38 og 2011 s. 1666 A avsnitt 33–39.
288 Se prp. s. 367.
289 Se Rt. 2000 s. 1195 U og 2004 s. 1804 U.
290 Rt. 2008 s. 230 U (skogsbilvegsaken).
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av et domstolslignende forvaltningsorgan som ikke har noen forvaltningsrettslig
funksjon, blir brakt inn for domstolene, skal søksmålet ikke anlegges som et søksmål
om gyldigheten av organets vedtak, men som et søksmål om de omtvistede rettigheter
eller plikter. Dette gjelder blant annet ved domstolsprøving av tvister som har vært
behandlet av Forbrukertvistutvalget eller Klagenemnda for miljøinformasjon.291
Ved domstolsprøving av vedtak av disse organene skal ikke den myndighet som har
truffet avgjørelse, trekkes inn i saken, men søksmålet skal gå mellom den materielt
berettigede og forpliktede.292
Kravet i tvl. § 1-5 første punktum om at det offentlige må saksøkes, gjelder bare i
tilfeller hvor gyldigheten av et forvaltningsvedtak danner søksmålsgjenstand i saken.
I lovforarbeidene er det presisert at bestemmelsen ikke er til hinder for at domstolene i en tvist mellom private prejudisielt tar stilling til gyldigheten av forvaltningsvedtak uten at det offentlige er part i saken.293 Dette er i samsvar med Rt. 1985
s. 743 A.294 I denne saken kom Høyesterett til at domstolene i en odelsløsningssak
kunne prøve gyldigheten av et vedtak om odelsfrigjøring. I avgjørelsen blir det
fremholdt at det ikke er «så helt uvanlig» at gyldigheten av forvaltningsvedtak blir
prøvd i en rettssak mellom private parter som berøres av vedtaket. Som eksempel blir
det vist til at spørsmål om gyldigheten av en ekspropriasjonstillatelse vanligvis blir
avgjort ved ekspropriasjonsskjønn, selv om det rettssubjekt som det organ som har
gitt tillatelsen, har handlet på vegne av, ikke er part i skjønnssaken. Etter Høyesteretts
oppfatning kunne spørsmålet om gyldigheten av et vedtak om odelsfrigjøring ikke
komme i noen annen stilling.
Når man skal ta stilling til om saken gjelder gyldigheten av forvaltningsvedtak
slik at det offentlige må saksøkes, kan man ikke uten videre bygge på den påstand
som er nedlagt. Det avgjørende er hva det reelt kreves dom for.295 I Rt. 2000 s. 1195
U – hvor eierne av en eiendom hadde fått byggetillatelse til å oppføre et tilbygg, og
tre naboer gikk til søksmål mot byggherrene for å få kjent byggetillatelsen ugyldig
– ble kravet om at kommunen måtte saksøkes, forsøkt omgått ved at saksøkerne
subsidiært nedla påstand om at byggherrene skulle kjennes uberettiget til å oppføre
tilbygg i henhold til byggetillatelsen. Høyesteretts ankeutvalg kom til at det også i
forhold til den subsidiære påstandsformuleringen måtte stilles krav om at kommunen
måtte saksøkes. Som begrunnelse fremholdt utvalget:
«Saksøkernes subsidiære påstand går ut på at de saksøkte skal kjennes uberettiget
til å oppføre tilbygget. Grunnlaget for dette er at byggetillatelsen hevdes å være
ugyldig. Det er i rettspraksis lagt til grunn at det i tilfeller hvor et offentligrettslig
forhold bare er av prejudisiell betydning for avgjørelsen, ikke er nødvendig å
291
292
293
294
295

Se for eksempel Rt. 2006 s. 179 A (støvletthældommen) og 2010 s. 385 A (Løvenskiold/Naturvernforbundet).
Se for eksempel Rt. 2010 s. 385 A (Løvenskiold/Naturvernforbundet).
Prp. s. 367.
Jf. Rt. 2007 s. 538 U (Husebyskogen).
Det er mulig at det er dette Høyesterett er inne på i Rt. 1985 s. 743 A når retten «ikke [ville] utelukke at det kan
tenkes forvaltningsvedtak som ikke bør kunne gjøres til gjenstand for … prejudisiell prøvning» i sak mellom
private.
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saksøke det offentlige, jf. Rt. 1985 side 743. I vår sak er imidlertid den subsidiære
påstand så nært knyttet til gyldighetsspørsmålet at det ikke er naturlig å betrakte
spørsmålet om gyldigheten som et prejudisielt forhold. Den subsidiære påstand
er i realiteten bare en annen formulering av det saksøker ønsker å oppnå ved den
prinsipale påstanden. Det kan ikke sees å være saklige hensyn som kan medføre
at saksanlegget bør kunne fremmes i denne form. Det fremstår som en omgåelse.»
Det som er uttalt i denne avgjørelsen, må også legges til grunn ved tolkingen av tvl.
§ 1-5 første punktum: Dersom det er gyldigheten av et forvaltningsvedtak som er
den reelle søksmålsgjenstand, må det offentlige saksøkes.
Derimot har det vært omtvistet hvorvidt det i saker om gyldigheten av begunstigende forvaltningsvedtak er tilstrekkelig å saksøke det offentlige, eller om også
den tilgodesette private part måtte saksøkes (tvungent prosessfellesskap). Kan for
eksempel en nabo som ønsker å få kjent en byggetillatelse ugyldig, nøye seg med å
saksøke kommunen, eller må søksmålet også rettes mot den som har fått byggetillatelsen (byggherren)?296 Det er på det rene at saksøkeren har adgang til å trekke den
tilgodesette private part inn i saken,297 men spørsmålet er om dette er nødvendig for
at sakens skal kunne fremmes.
I rettspraksis under tvistemålsloven var det lagt til grunn at det ikke var nødvendig å saksøke den tilgodesette private part. Det avgjørende prejudikat var Rt. 1998
s. 623 A (Smetopp-saken), som gjaldt gyldigheten av et vedtak om å benytte offentlig
forkjøpsrett etter konsesjonsloven til fordel for en tredjeperson. Som begrunnelse
uttalte Høyesterett blant annet:
«Det sentrale spørsmål i kjæremålssaken er om kjærende part har rettslig interesse
i å få fastsettelsesdom for at vedtaket av 24 mars 1995 er ugyldig uten at dommen i tilfelle blir bindende for Eivind Dullerud [den tilgodesette tredjeperson],
jf tvistemålsloven § 54.
…
Virkningene av en dom som fastslår ugyldighet vil i noen grad være uvisse.
Saksøkeren – kjærende part – har anført en rekke ugyldighetsgrunnlag, også at
vedtaket lider av så grove feil at det er å anse som en rettslig nullitet. Selv om en
ugyldighetsdom mot staten ikke vil være bindende for Eivind Dullerud, vil den
etter omstendighetene medføre at landbruksmyndighetene tar vedtakets gyldighet
opp til vurdering også i forhold til ham og eventuelt omgjør dette, jf forvaltnings296 Om disse spørsmålene, se særlig Ingvald Falch, «Søksmålsinteresse i offentligrettslige trepartforhold», Lov og
Rett, 1991 s. 78 ff., Ingvald Falch, «Søksmål i offentlige trepartsforhold», Lov og Rett, 1999 s. 350 ff., Camilla
Bern-Hamre, «Tilknytningskravet under rettslig interesse belyst ved tre nyere kjennelser fra Høyesteretts kjæremålsutvalg i familierettslige søksmål», Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 2006
s. 109 ff., Jens Edvin A. Skoghøy, «Passiv søksmålskompetanse i saker om andres offentligrettslige rettigheter
eller plikter og i saker om rettsgoder som flere konkurrerer om (‘trepartsforhold’)», Jussens Venner, 2002
s. 345 ff. og Jens Edvin A. Skoghøy, Tvisteløsning, 2. utgave, Oslo 2014, s. 446 ff. og Schei mfl. I s. 4o0 ff.
297 Som eksempler fra rettspraksis hvor den eller de tilgodesette private partene ble saksøkt, kan nevnes Rt.
1914 s. 419 A, 1955 s. 1011 A, 1965 s. 181 A, 1982 s. 908 U og 1992 s. 414 U. I Rt. 1996 s. 330 U ble den
tilgodesette private part – Kreditkassen – ikke saksøkt, men denne saken ble avvist av andre grunner.
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loven § 35 første ledd pkt c. Om det skjer, vil i første rekke bero på grunnlaget for
ugyldigheten. Både tidsforløpet siden vedtaket ble truffet, og i hvilken utstrekning
Dullerud har innrettet seg etter dette, vil inngå i vurderingene. En ugyldighetsdom
mot staten vil i det minste medføre at forvaltningen får en plikt til å vurdere om
ugyldigheten skal gjøres gjeldende mot Dullerud og vedtaket i så fall omgjøres.
Allerede ved dette oppnår kjærende part en endret rettslig posisjon.
Eivind Dullerud er prosessvarslet og vil kunne gjøre sine anførsler gjeldende
ved intervensjon.»
Den løsning som fulgte av denne avgjørelsen, fant Tvistemålsutvalget uheldig. Utvalget foreslo derfor følgende lovregel:
«Dersom saksøkeren bestrider gyldigheten av et forvaltningsvedtak som innebærer rettigheter for en annen, og saksøkerens interesse i kravet om ugyldighet
nødvendiggjør at vedkommende ikke skal kunne utøve denne rettigheten, må
søksmålet også rettes mot denne.»298
Under høringsrunden ble Tvistemålsutvalgets lovforslag støttet av Høyesterett,
Dommerforeningen, Advokatforeningen, regjeringsadvokaten og Borgarting lagmannsrett. Ingen av høringsinstansene uttalte seg mot forslaget. Til tross for dette
ble Tvistemålsutvalgets lovforslag ikke fulgt opp av Justisdepartementet i odelstingsproposisjonen. Dette ble først og fremst begrunnet med domstolenes veiledningsplikt, at reglene ikke bør gis en slik utforming av de «tvinger sakskomplekser
inn i et behandlingsspor som ikke er ønskelig», og at den private part på sin side har
adgang til å tre inn som part etter tvl. § 15-3 eller som partshjelper etter § 15-7.299
Under stortingsbehandlingen sluttet justiskomiteen seg uten noen nærmere drøftelse
til departementets vurderinger.300
Reelle hensyn taler klart for å stille krav om at den tilgodesette private part blir
saksøkt. Spørsmålet om hvorvidt det er tilstrekkelig å saksøke det offentlige, eller
om også den private part må saksøkes, oppstår først og fremst i tilfeller hvor et
begunstigende forvaltningsvedtak blir angrepet av noen som blir negativt berørt
av vedtaket. For at et begunstigende forvaltningsvedtak skal kjennes ugyldig, er
det ikke tilstrekkelig at det lider av en ugyldighetsgrunn. Ved vurderingen av om
vedtaket skal kjennes ugyldig, må det foretas en interesseavveining hvor hensynet
til den tilgodesette og hans berettigede forventninger blir trukket inn.301 Denne
interesseavveiningen kan ikke gjennomføres på forsvarlig måte uten at den som er
blitt tilgodesett, blir trukket inn i saken som part. Dette er også nødvendig for at
dommen skal bli bindende for denne.

298
299
300
301

Tvistemålsutvalgets lovforslag § 1-5 andre ledd første punktum.
Prp. s. 151.
Innst. O. nr. 110 (2004–2005), s. 31.
Se for eksempel Eckhoff/Smith s. 471 ff. og Graver s. 488–490, jf. s. 531 ff.
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Som illustrerende eksempel på det uheldige i å tillate søksmål om gyldigheten av et begunstigende
forvaltningsvedtak uten at den tilgodesette blir trukket inn i saken, kan nevnes RG 1969 s. 325 Agder
(Tjømedommen): En grunneier som ønsket å bygge moteller i strandsonen, fikk dispensasjon fra den
dagjeldende strandlov (se nå plan- og bygningsloven § 1-8, jf. § 19-2) på vilkår om at kommunen fikk
kjøpe resteiendommen, som kommunen ønsket å bruke til friområde. Opprinnelig krevde grunneieren
kr 140 000 for resteiendommen, men dette mente kommunen var en for høy pris. Senere gikk grunneieren ned til kr 100 000, som han karakteriserte som «klar underpris». Kommunen mente fortsatt at
prisen var for høy, og det endte med at kommunen kjøpte resteiendommen for kr 80 000. Etter at det
var kommet til enighet om kjøpesummen, ble dispensasjonssøknaden innvilget. En av naboene reiste
sak mot kommunen for å få kjent dispensasjonen ugyldig, og fikk medhold.302
Da dom ble avsagt, var motellene oppført. Siden motelleieren ikke var gjort til part i saken, ble
dommen ikke bindende for ham, og motellene ble stående. Motelleierens interesser ble heller ikke
vurdert av retten.303

Som ovenfor nevnt, viser Justisdepartementet i odelstingsproposisjonen til at den
tilgodesette private part har adgang til å tre inn i saken eller opptre som partshjelper.
Dette vil imidlertid etter mitt syn ikke være tilstrekkelig. Den tilgodesette kan ut fra
ulike former for taktiske vurderinger velge ikke å intervenere i saken. Prosessreglene
bør utformes slik at de sikrer en best mulig opplysning av saken, og at de omtvistede
rettsspørsmålene blir endelig avgjort for de som materielt er parter i rettsforholdet.
Hvis den tilgodesette ikke blir trukket inn som part, vil man kunne risikere en ny
runde i rettsapparatet dersom vedtaket – på et grunnlag som lett kan være uriktig – blir
kjent ugyldig, og forvaltningsvedtaket deretter blir omgjort etter forvaltningsloven
§ 35. Dette fremstår som en svært lite kostnadseffektiv bruk av domstolene.
Spørsmålet ble brakt inn for Høyesterett til endelige avklaring våren 2015. I Rt.
2015 s. 641 A vek Høyesterett tilbake for å kreve at den tilgodesette private part ble
saksøkt. Saken gjaldt gyldigheten av vedtak om barnebidrag, og Høyesterett kom
her til at den som var misfornøyd med vedtaket (barnets far) kunne få gyldigheten av
vedtaket prøvd i sak mot staten uten at den som var tilgodesett ved vedtaket (barnets
mor), ble gjort til part i saken! Dette ble hovedsakelig begrunnet med at Justisdepartementet ved vedtakelsen av tvisteloven hadde overveid spørsmålet og kommet til at
det ikke burde stilles krav om tvungent prosessfellesskap. I denne situasjonen fant
Høyesterett at domstolene måtte avstå fra å utforme en regel som ivaretar de reelle
hensyn som gjør seg gjeldende.304
Etter min oppfatning fremstår denne avgjørelsen som temmelig «tafatt».305 Som
påpekt av Tore Schei mfl., er åpenbart at departementet har oppfattet Tvistemålsutvalgets lovforslag som mer vidtrekkende enn det var ment.306 Når departementet
gikk mot Tvistemålsutvalgets lovforslag, bygde det således på en klar misforståelse.
I tillegg kommer at det etter at odelstingsproposisjonen ble avgitt, har skjedd
302 De forvaltningsrettslige spørsmål i dommen er mer inngående drøftet av Frihagen I s. 321, 329 og 345–346,
jf. Frihagen III s. 203 med videre henvisninger.
303 Se Frihagen III s. 203.
304 Se Rt. 2015 s. 641 A avsnitt 55.
305 Se Jens Edvin A. Skoghøy, «Domstolsskapt prosessrett», Rettsavklaring og rettsutvikling. Festskrift til Tore
Schei, Oslo 2016, s. 60 ff. på s. 81–82.
306 Se Schei mfl. I s. 40 ff.
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en betydelig rettsutvikling for et tilgrensende rettsspørsmål. Det er i de senere års
rettspraksis blitt lagt til grunn at hvis en dom om et privatrettslig forhold vil få
konsekvenser for fleres rettigheter eller plikter, må alle saksøkes. Som illustrerende
eksempel kan nevnes søksmål med krav om omstøtelse av eiendomsoverdragelse
fra et uskiftebo etter arveloven § 19 andre, jf. tredje ledd. Som jeg har redegjort for i
punkt 7.4.2 (c) ovenfor, er det et vilkår for at et slikt søksmål skal fremmes, at både
overdrageren og erververen blir saksøkt.
Når det er spørsmål om hva som gir best og mest rettssikker behandling av en sivil
rettstvist, fremstår det for meg som ubetenkelig at domstolene skal kunne overprøve
departementets misforståelser. Dette gjelder særlig når det etter de senere års rettspraksis i en tilsvarende situasjon blir stilt krav om tvungent prosessfellesskap i saker
om privatrettslige forhold.
Ved Rt. 2015 s. 641 A må imidlertid gjeldende rett anses avklart. Uten at loven
blir endret, kan det i saker om gyldigheten av forvaltningsvedtak ikke stilles krav
om at også den tilgodesette private part blir gjort til part.
Rt. 2015 s. 641 A er i samsvar med avgjørelsene i Rt. 2005 s. 764 U og 2005 s. 821 U.
I Rt. 2005 s. 764 U kom ankeutvalget til at det kan anlegges søksmål om gyldigheten av et adopsjonsvedtak uten at den adopterte er gjort til part, mens avgjørelsen i Rt. 2005 s. 821 U gjelder et
tilsvarende saksforhold som Rt. 2015 s. 641 A.
Avgjørelsen i Rt. 2008 s. 230 U (skogsbilvegsaken) peker derimot i en annen retning. Forholdet var
her at flere grunneiere hadde fått tillatelse av Rogaland fylkeslandbruksstyre til å bygge en skogsbilveg
i Tjelmen-området i Sauda. En privatperson – Arild Austerheim – og Norges Naturvernforbund anla
søksmål ved Ryfylke tingrett mot staten og de tilgodesette grunneierne med påstand om at fylkeslandbruksstyrets vedtak måtte kjennes ugyldig, og at grunneierne – som følge av dette – var forpliktet til å
avstå fra å bygge vegen. Ved tingrettens dom fikk saksøkerne medhold. Fylkeslandbruksstyrets vedtak
ble kjent ugyldig. Saksøkerne hadde også krevd dom for at grunneierne var forpliktet til å avstå fra å
bygge vegen, men da dette med nødvendighet fulgte av at vedtaket ble kjent ugyldig, fant tingretten
det unødvendig også å avsi dom for dette.
Staten aksepterte tingrettens dom, men de grunneierne som hadde fått tillatelse til å bygge skogsbilveg, anket til Gulating lagmannsrett. Lagmannsretten avviste anken med den begrunnelse at når
staten ikke hadde anket tingrettens dom, var fylkeslandbruksstyrets vedtak falt bort som ugyldig, og
grunneierne hadde da ikke rettslig interesse i å få tingrettens dom overprøvd. Grunneierne påkjærte
lagmannsrettens avvisningskjennelse til Høyesteretts ankeutvalg. Da anken var uttatt før årsskiftet
2007/2008, ble spørsmålet om hvorvidt anken skulle fremmes for Gulating lagmannsrett, behandlet
etter tvistemålsloven av 1915.
Ankeutvalget kom til at den omstendighet at staten ikke ønsket å anke, ikke kunne frata de grunneierne som hadde fått tillatelse til å bygge veg, retten til å påanke tingrettens dom. Utvalget uttalte:
«Det står for utvalget som et uakseptabelt resultat at parter i en tvist som denne, som reelt sett gjelder
retten til å bygge vei i henhold til vedtaket, skal være prosessuelt avskåret fra å få overprøvd avgjørelsen fordi staten ikke ønsker å anke. Det er mulig at grunneierne vil ha andre rettslige muligheter
til å få prøvd hvilke rettigheter de måtte ha etter vedtaket dersom saken avvises, men praktisk sett
er det ikke lett å se hvordan det eventuelt skulle skje. Under enhver omstendighet tilsier utvilsomt
prosessøkonomiske hensyn at anken fremmes.»
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Etter ankeutvalgets oppfatning måtte det imidlertid være en forutsetning for at grunneierne skulle kunne
anke, at de gjorde staten til ankemotpart:
«Det er viktig å holde fast ved, også i ankeomgangen, at det offentlige må være part hvor prøvingen gjelder gyldigheten av forvaltningsvedtak. Her har staten fått en dom mot seg, og har valgt
å akseptere avgjørelsen ved ikke å anke den. I denne situasjon må imidlertid grunneierne kunne
rette anken også mot staten. De har fremdeles et klart behov for å få dom for at vedtaket er gyldig.
Derved får de – dersom vedtaket fører frem i realiteten – slått fast, også i forhold til staten, at de
har rettighetene etter vedtaket. At staten formelt sett ‘bytter side’ i ankeinstansen ved å gjøres til
ankemotpart, kan ikke være til hinder for det.»
På denne bakgrunn fant ankeutvalget at grunneierne måtte få frist til å trekke staten inn i saken, se tvl.
§ 11-5 første ledd, jf. § 16-5 (som på dette punkt viderefører tvml. § 87, jf. § 97).
Ankeutvalget nøyde seg imidlertid ikke med å avgjøre partsstillingen i ankeomgangen. Som ledd
i sitt resonnement tok utvalget også standpunkt til hvordan søksmål om gyldigheten av begunstigende
forvaltningsvedtak må anlegges. Om dette uttaler utvalget:
«Kjæremålsutvalget peker innledningsvis på at søksmål om gyldigheten av fylkeslandbruksstyrets
vedtak ble rettet både mot Staten v/Landbruksdepartementet og mot de grunneiere som var gitt rettigheter etter vedtaket. Søksmål om gyldigheten av forvaltningsvedtak må rettes mot forvaltningen,
jf. Rt. 2000 side 1195. Formålet med søksmålet var å hindre grunneierne i å bygge veien, og det
var derfor nødvendig også å rette det mot dem.»307
Det som er uttalt i siste setning i dette sitatet, kan vanskelig forstås på annen måte enn at det i søksmål
om gyldigheten av begunstigende forvaltningsvedtak er prosessuelt nødvendig å trekke den tilgodesette
private part inn i saken.

7.4.4

Når skal søksmål om et offentligrettslig forhold rettes mot staten, og
når skal søksmålet rettes mot kommunen eller fylkeskommunen?
(a) Problemstilling
Rundt om i lovgivningen finnes det flere eksempler på at kommunale og fylkeskommunale organer er underordnet eller på annen måte undergitt kontroll fra statlige
organer. Ofte er dette gjennomført på den måte at vedtak av organer for kommunene
og fylkeskommunene etter klage, regler om omgjøring av eget tiltak eller regler om
lovlighetskontroll kan overprøves av statlige organer, eller må stadfestes eller godkjennes av statlige organer for at vedtaket skal være gyldig, se for eksempel plan- og
bygningsloven § 1-9, kommuneloven § 60 og politiloven § 14. Det spørsmål jeg her
skal drøfte, er hvem som skal saksøkes i søksmål om forhold hvor kommunale eller
fylkeskommunale organer er underordnet eller på annen måte underlagt kontroll fra
statlige myndigheter. Skal slike søksmål rettes mot kommunen eller fylkeskommunen
eller mot staten eller mot både kommunen eller fylkeskommunen og staten?308 Ved
drøftelsen av dette spørsmålet må det skilles mellom søksmål om kompetansespørs307 Uthevingen er foretatt av meg.
308 Om disse spørsmålene, se bl.a. Tore Schei, «Kommune, fylkeskommune eller stat som saksøkt?», Lov og Rett,
1981 s. 339 ff. og Toril Kristiansen Høyland, «Søksmål etter statlig klagebehandling av kommunale vedtak –
hvem kan saksøkes, og hvem kan saksøke?», Lov og Rett, 2001 s. 195 ff.
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Første del – Lovens formål. Grunnleggende
forutsetninger for behandling av sivile saker
Kapittel 1. Lovens formål og anvendelse
§ 1-2. Folkerettens betydning for anvendelsen av
loven
Loven gjelder med de begrensninger som er anerkjent i folkeretten eller følger av
overenskomst med fremmed stat.
Lovtekst gjeldende pr. 01.07.2020

Forarbeider
NOU A side 180–181, NOU B side 651–652 og prp. side 363

Lovspeil
Tvistemålsloven: § 36 a

Tvisteloven - (tvl.): § 1-2. Folkerettens betydning for anvendelsen av loven
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Lovkommentar
Bekreet à jour pr. 1. desember 2019. Skrevet av Tore Schei, Arnfinn Bårdsen, Dag Bugge Nordén, Christian H.P. Reusch
og Toril M. Øie.

Generell folkerettsreservasjon
Bestemmelsen inneholder en generell folkerettsreservasjon. Den viderefører
tvistemålsloven § 36 a, som kom inn ved lovendring 18. desember 1987 nr. 97, og har
paralleller i straffeprosessloven § 4 og tvangsfullbyrdelsesloven § 1‑4.
Formålet med bestemmelsen er å sikre at rettergangen foregår i overensstemmelse
med de folkerettslige regler som Norge er bundet av, om nødvendig ved at løsningene
som følger av norsk rett – isolert sett – velges bort, til fordel for det som måtte følge av
folkeretten, jf. NOU A side 181.
Loven bruker uttrykket «begrensninger». Dette må leses med utgangspunkt i
den lovgivningsmessige bakgrunnen for bestemmelsen, herunder linjene til
straffeprosessloven § 4 og tvangsfullbyrdelsesloven § 1‑4. Uttrykket er ikke fullt
ut treffende, ettersom lovenes saksbehandlingsregler utvilsomt også – innenfor
legalitetsprinsippets rammer – må suppleres med de folkerettslige regler, der dette er
nødvendig for å overholde folkeretten.
På viktige områder vil også andre bestemmelser gi grunnlag for å gi folkerettslige regler
gjennomslag ut over det som følger av det ulovfestete presumsjonsprinsippet, jf. særlig
menneskerettsloven §§ 2 og 3. Se også lov 19. juni 1947 nr. 5 om immunitet og privilegier
for internasjonale organisasjoner mv.
Der det finnes spesialbestemmelser om gjennomføringen av bestemte folkerettslige
regler som gir de folkerettslige regler samme gjennomslagskraft som § 1‑2, har
bestemmelsen i og for seg ingen selvstendig praktisk betydning, jf. NOU A side 181
og prp. side 363. I Rt‑2011‑1532 avsnitt 21 la Høyesteretts ankeutvalg til grunn at § 1‑2
supplerer § 4‑8 som gjør Luganokonvensjonen til norsk lov, jf. også HR‑2017‑1297‑A.
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I relasjon til en del andre sentrale internasjonale regelsett foreligger det derimot ikke
annet uttrykkelig grunnlag for å gi folkeretten forrang fremfor norske sivilprosessuelle
regler ved eventuell motstrid. Eksempler på dette kan være folkerettslige grenser for
norsk domsmyndighet, immunitetsregler og regler om begrenset vitneplikt eksempelvis
for diplomatisk personell. Se til illustrasjon Rt‑2004‑402, hvor en mann var sagt opp
som sjåfør ved en ambassade i Oslo og ville gå til sak mot den aktuelle staten for norske
domstoler. Ut fra alminnelige folkerettslige regler kom Høyesteretts kjæremålsutvalg til
at ambassadestaten nøt folkerettslig immunitet mot søksmål for norske domstoler i sak
om arbeidsforhold mellom ambassaden og en privatperson. Retten til «access to court»
etter EMK artikkel 6 og Grunnloven § 95 vil imidlertid kunne innebære begrensninger i
adgangen til å gi slike immunitetsregler gjennomslag, jf. EMDs storkammerdom 23. mars
2010 i Cudak mot Litauen (15869/02).
Folkerettsreservasjonen vil også være viktig for menneskerettslige regler som ikke er
dekket av menneskerettsloven § 3 eller som på annen måte er inkorporert. Den generelle
folkerettsreservasjonen i § 1‑2 fanger opp også slike folkerettslige regler, og vil særlig ha
betydning når en mulig motstridssituasjon ikke kan løses på grunnlag av det ulovfestede
presumsjonsprinsippet. Den generelle folkerettsreservasjonen i tvisteloven vil dessuten
fange opp senere konvensjoner og også etableringen av ny folkerettslig sedvane, og
reduserer ved sin generelle form derfor behovet for særskilte gjennomføringslover, se
NOU A side 181, sml. Ot.prp. nr. 23 (1961–62) side 6 for så vidt gjaldt begrunnelsen for de
tilsvarende regler i straffeprosessloven og tvangsfullbyrdelsesloven.
Ordlyden i tvistemålsloven § 1‑2 er knapp, og løser på langt nær alle de spørsmålene som
oppstår i forholdet mellom tvisteloven og folkeretten. Tvistemålsutvalget anså det heller
ikke som hensiktsmessig å formulere nærmere retningslinjer i lovteksten, jf. NOU A side
181. Det vil også kunne variere hvilket konkret gjennomslag de enkelte folkerettslige
regler i praksis vil få. Det sentrale er at § 1‑2 anvendes i tråd med sitt formål; å sikre at
saksbehandlingen i sivile saker er i samsvar med folkerettslige regler som forplikter
Norge. For å oppnå dette vil domstolene måtte ta stilling til det nærmere innholdet i
den aktuelle folkerettslige regel – også hvor løsningen er usikker – basert på etablerte,
folkerettslige tolkningsprinsipper og de kilder som er relevante for den aktuelle regel.
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Det er ikke forenlig med folkerettsreservasjonens formål å sensurere den folkerettslige
regelen gjennom å stille særegne krav til presisjon eller klarhet, se NOU A side 181.
Mulig konflikt mellom tvisteloven og folkerettslige regler kan etter forholdene påvirke
behandlingsmåten i Høyesterett, se domstolloven § 5 fjerde ledd om storkammer
og plenum. Rt‑2009‑1118 er et eksempel. Se også § 30‑13 om statens rett til å opptre
for Høyesterett – uten å være part eller partshjelper – når det er spørsmål om å sette
til side eller fortolke innskrenkende regler gitt ved lov, provisorisk anordning eller
stortingsbeslutning fordi reglene kan være i konflikt blant annet med bestemmelser
Norge er bundet av i internasjonalt samarbeid.
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§ 1-3. Søksmålsgjenstand, partstilknytning og
søksmålssituasjon
(1) Det kan reises sak for domstolene om rettskrav.
(2) Den som reiser saken, må påvise et reelt behov for å få kravet avgjort i forhold til
saksøkte. Dette avgjøres ut fra en samlet vurdering av kravets aktualitet og partenes
tilknytning til det.
Lovtekst gjeldende pr. 01.07.2020

Forarbeider
NOU A side 186–207, NOU B 652, prp. side 137–156 og 363–366 og innst. side 28–31.

Lovspeil
Tvistemålsloven: §§ 53 og 54
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Lovkommentar
Bekreet à jour pr. 1. desember 2019. Skrevet av Tore Schei, Arnfinn Bårdsen, Dag Bugge Nordén, Christian H.P. Reusch
og Toril M. Øie.

Prosessuelle krav til søksmålsgjenstand, partstilknytning og søksmålssituasjon
1.1 Bestemmelsen angir prosessuelle grunnvilkår for å kunne fremme en sak for
domstolene. Første ledd stiller krav til søksmålsgjenstanden. Den må være et
«rettskrav» – se note 2. Annet ledd stiller krav til den tilknytning en part må ha til
søksmålsgjenstanden – se note 3, og til den situasjon – først og fremst et aktualisert
behov for rettslig avklaring – som må foreligge for at sak skal kunne reises – se note 4.
Paragraf 1‑3 suppleres av og må ses i sammenheng med §§ 1‑4, 1‑4 a og 1‑5. Paragraf 1‑4
gir særlige regler om søksmålsadgangen for organisasjoner mv. Paragraf 1‑4 a regulerer
kommuners og fylkeskommuners adgang til å reise søksmål mot staten om statlige
organers avgjørelser. Denne bestemmelsen ble tilføyd ved lov 16. juni 2017 nr. 63.
Formålet var å styrke det kommunale selvstyret. Før § 1‑4 a ble gitt, var utgangspunktet
at hvis et statlig organ overprøvde og endret et kommunalt eller fylkeskommunalt
vedtak, kunne kommunen eller fylkeskommunen ikke få prøvd gyldigheten av det
statlige vedtaket, se andre utgave av nærværende bok side 36-37. Paragraf 1‑4 a endrer
dette utgangspunktet til det motsatte. Kommunen eller fylkeskommunen kan etter
bestemmelsen få prøvd gyldigheten av vedtaket av det statlige organet. Paragraf 1‑5 har
bestemmelser om hvilken myndighet et søksmål om gyldigheten av et offentlig vedtak
må rettes mot.
De søksmålsvilkår som nå følger av §§ 1‑3, 1‑4 og 1‑5, er i det alt vesentlige i samsvar
med søksmålsvilkårene etter tvistemålsloven § 54, jf. også § 53, ofte formulert som krav
til rettslig interesse. Språklig er § 1‑3 utformet annerledes enn tvistemålsloven § 54.
Men begge bestemmelser har det til felles at de grunnleggende søksmålsvilkår er kort
formulert i standardpregede regler, som i den detaljerte anvendelsen må forstås i lys
av den omfattende rettspraksis vi har om disse vilkårene. I det store og det hele er det
forutsatt at §§ 1‑3, 1‑4 og § 1‑5 skal forstås i samsvar med tvistemålsloven §§ 53 og 54
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og den praksis vi har om anvendelsen av disse bestemmelsene. Men på enkelte punkter
innebærer de nye bestemmelsene endringer i forhold til det som har fulgt av § 54.
Søksmålsvilkårene er gjennom praksis endret ganske vesentlig over tid. Det gjelder
så vel de krav som stilles til karakteren av søksmålsgjenstanden, som kravene til
partstilknytningen og søksmålssituasjonen. Et hovedtrekk har vært at man i større
grad har åpnet for søksmål, og at dette har vært gjort ut fra det behov for rettsavklaring
som har foreligget hos partene. I forarbeidene til tvisteloven er det forutsatt, både av
utvalget, departementet og justiskomiteen, at utformingen av § 1‑3 «legger til rette
for en videre utvikling og konkretisering gjennom rettspraksis, blant annet ut fra
endrete samfunnsforhold eller når det kommer opp nye typetilfeller som vanskelig kan
overskues på forhånd» (prp. side 140). Dette er også lagt til grunn i praksis, se blant annet
Rt‑2011‑540 avsnitt 47.
Formålsbestemmelsen i § 1‑1 kan få betydning for en videre utvikling av
søksmålsbetingelsene innen den ramme § 1‑3 gir. Søksmålsbetingelsene har til nå vært
utviklet først og fremst ut fra partenes behov for å få løst rettslige tvister. Men i § 1‑1
er også fremhevet «samfunnets behov for å få respektert og avklart rettsregler». At
en sivilprosesslov også skal og må ha et slikt samfunnmessig formål, er selvfølgelig
ikke nytt. Men i formålsbestemmelsen er dette samfunnsmessige, grunnleggende
hensynet løftet frem og tydeliggjort. Det er ikke usannsynlig at vi ved dette vil få en
større vektlegging av det samfunnsmessige hensynet, og at det i noen grad vil kunne
flytte grensen for søksmålsvilkårene, blant annet der spørsmålet er om et søksmål har et
for generelt og abstrakt preg til å kunne utgjøre et rettskrav, se note 2.5.
Det er grunn til å understreke, spesielt dersom man står overfor et grensetilfelle, at
kravene til søksmålsgjenstand, partstilknytning og søksmålssituasjon kan måtte
undergis en helhetlig vurdering. Etter annet ledd kreves det at saksøkeren har et reelt
behov for å få kravet avgjort i forhold til saksøkte. Annet ledd annet punktum peker
på at behovskravet skal avgjøres ut fra en samlet vurdering av kravets aktualitet og
partenes tilknytning til det. I en vurdering av søksmålsbehovet må det også kunne
inngå en vurdering av om søksmål, eventuelt søksmål på det aktuelle tidspunkt, er en
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hensiktsmessig måte å få avgjort tvisten på, jf. Rt‑2013‑1127. Det ble her lagt vekt på
at saken burde undergis en ytterligere forvaltningsmessig behandling og avklaring før
søksmål eventuelt blir reist. Men det at kravet kan bli prøvd eller klarlagt på annen måte
enn gjennom søksmål, er ikke tilstrekkelig til at det ikke kan reises eget søksmål om det,
jf. HR‑2018‑1463‑U avsnitt 35 og 36.
Behovet for en samlet vurdering er sentralt for alle vilkårene i § 1‑3. Det kan være
situasjoner hvor det er tvilsomt om man står overfor et rettskrav. Behovet for å få avgjort
det kravet som er fremmet, vil da være et viktig moment også ved vurderingen av vilkåret
etter første ledd. I det hele er det grunn til å understreke at i tvilsomme grensetilfeller
må vilkårene i bestemmelsen undergis en helhetsvurdering – og da først og fremst
opp mot behovet for å få avgjort av domstolene det kravet som er fremmet, jf. som
eksempler HR‑2018‑1463‑U særlig avsnittene 23 og 27 og Rt‑2008‑362 avsnitt 52 til 61.
En slik samlet vurdering ble også gjort i forhold til tvistemålsloven § 54, jf. eksempelvis
Rt‑1981‑1268 og Rt‑2006‑460. Noen endring her er ikke tilsiktet.
Nærmere om anvendelsesområdet: alle typer søksmål, alle typer krav, alle parter og alle
trinn av saken
1.2 I prinsippet gjelder § 1‑3 for alle typer søksmål som det ikke er gitt særlige
søksmålsvilkår for. Hvor det er fastsatt særlige vilkår, skal de – for de særlige vilkårene –
ikke suppleres av kravene etter § 1‑3, jf. HR‑2017‑1004‑U avsnitt 16 til 21. Men i den grad
bestemmelsen må forstås slik at den bare gjelder enkelte sider av søksmålsvilkårene,
vil de måtte suppleres av §§ 1‑3 og 1‑4. Et eksempel her gir aksjeloven § 5‑22. Det er i
Rt‑2015‑613 lagt til grunn at bestemmelsen ikke uttømmende regulerer adgangen til å
anlegge søksmål om gyldigheten av generalforsamlingsvedtak. Også personer utenfor
den oppregnete kretsen vil kunne reise søksmål dersom de alminnelige vilkår i § 1‑3 er
oppfylt. Tilsvarende – innenfor den oppregnete kretsen av søksmålsberettigete etter
aksjeloven § 5‑22 – kan også et forberedende vedtak angripes dersom vilkårene etter
§ 1‑3 foreligger. Men for de vedtak aksjeloven § 5‑22 gjelder for, er søksmålsretten
ikke betinget av at de alminnelige søksmålsvilkårene etter § 1‑3 er oppfylt. Også
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samvirkeloven § 56 er forstått slik at den ikke må suppleres av tvisteloven § 1‑3 med et
krav om at det må påvises et aktuelt behov for å få kravet avgjort, jf. HR‑2019‑1954‑A.
Ulike søksmålstyper:
Det er vanlig å inndele de ulike typer søksmål i tre grupper – fullbyrdelsessøksmål,
fastsettelsessøksmål og rettsendringssøksmål. Grensen mellom søksmålstypene er ikke
skarp. Om grensen mellom fastsettelsesdommer og rettsendringsdommer, se Eckhoff
side 59–60. Praktisk sett vil det ikke være av betydning å trekke noen skarpe grenser.
Fullbyrdelsessøksmål
Fullbyrdelsessøksmål er søksmål hvor saksøkeren nedlegger påstand om at saksøkte
skal dømmes til å oppfylle et rettskrav; han skal dømmes til å foreta noe, unnlate noe
eller tåle noe. En virkning av en fullbyrdelsesdom i saksøkerens favør vil regulært
være at dommen kan gjennomføres ved tvangsfullbyrdelse. Tvistemålsloven § 53
ga for fullbyrdelsessøksmål særlige vilkår om aktualitet for å få fremmet slike krav.
Disse vilkårene kom i tillegg til de alminnelige vilkårene i tvistemålsloven § 54.
Etter tvisteloven gjelder det ikke særregler for fullbyrdelsessøksmål, men nettopp
det at det kreves fullbyrdelse, gjør at aktualitetskravet kan bli et annet enn for
fastsettelsessøksmål. Men det er den generelle regel i § 1‑3 som anvendes, jf. nærmere
om dette i note 4. Det er for øvrig grunn til å understreke at det at man ikke lenger har
en egen regel for fullbyrdelsessøksmål, gjør det særlig nødvendig å klargjøre i dommen
når man står overfor en dom som skal kunne fullbyrdes, og å sørge for at domsslutningen
utformes slik at det ikke oppstår tvil om hva som skal kunne fullbyrdes, jf. her § 19‑7.
Fastsettelsessøksmål
Fastsettelsessøksmål er søksmål hvor saksøkeren nedlegger en påstand om at
det skal konstateres at en rettighet eller et rettsforhold foreligger eller ikke, for
eksempel at saksøkeren i forhold til saksøkte er eier av et bestemt jordstykke. I og
med at en fastsettelsesdom innebærer en konstatering og ikke et pålegg, kan ikke

Tvisteloven - (tvl.): § 1-3. Søksmålsgjenstand, partstilknytning og søksmålssituasjon
Skrevet av Tore Schei, Arnfinn Bårdsen, Dag Bugge Nordén, Christian H.P. Reusch og Toril M. Øie.
Lastet ned fra juridika.no 29. oktober 2020 10:09

235

12

en fastsettelsesdom tvangsfullbyrdes. Det er ikke noe å fullbyrde. I tilknytning til en
fastsettelsesdom kan det imidlertid være gitt fullbyrdelsesdom for saksomkostninger.
Denne delen av dommen kan selvsagt tvangsfullbyrdes.
Et eksempel på fastsettelsessøksmål hvor de nærmere krav til rettslig interesse er
gitt i den bestemmelse søksmålet er anlagt etter, har vi i aksjeloven §§ 5‑22 til 5‑23 og
allmennaksjeloven §§ 5‑22 til 5‑23, jf. Rt‑1990‑720 og Aarbakke mfl. side 420–430. Se
også om bestemmelsen i første avsnitt i nærværende note.
Rettsendringssøksmål
Ved rettsendringssøksmål nedlegges det påstand om en dom som medfører stiftelse,
endring eller opphevelse av et rettsforhold, for eksempel opphør av et ekteskap ved
skilsmisse. En rettsendringsdom har i visse tilfeller rettsendrende virkning bare
for fremtiden, for eksempel en skilsmissedom. For andre rettsendringsdommer
kan rettsendringen bli regnet fra et tidspunkt forut for dommen. Det gjelder blant
annet for kjennelser om at en person skal regnes som død, jf. lov 12. mai 2015 nr. 27
§ 13. Den lov som gir hjemmel for å avsi rettsendringsdom, vil gjerne direkte eller
forutsetningsvis fastsette fra hvilket tidspunkt rettsendringen skal få virkninger. For
rettsendringsdommene vil den aktuelle lovregel angi det rettsforhold som det kan gis
rettsendringsdom for. Det vil gjerne være bestemt direkte eller forutsetningsvis hvem
som kan reise sak, hvem som kan saksøkes og i hvilke situasjoner søksmål kan reises, se
som eksempel ekteskapsloven §§ 30, 30 a og 30 f. Hvis vedkommende lovregel ikke gir
anvisning på de nærmere søksmålsvilkår for et søksmål det ligger nær å karakterisere
som rettsendringssøksmål, må man legge til grunn de ordinære søksmålsvilkår i § 1‑3,
jf. også §§ 1‑4 og 1‑5, jf. Aasland, Søksmålsbetingelsene side 178. Det er også praktisk at
§§ 1‑3 og 1‑4 supplerer de særlige søksmålsvilkårene for rettsendringssøksmålet, jf.
Rt‑1997‑698.
Prosessuelle krav
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Søksmålsgjenstanden kan være et prosessuelt krav. I prinsippet vil § 1‑3 også her få
anvendelse, men det er ofte fastsatt særlige søksmålsvilkår for denne type krav. Som
eksempel på søksmål om prosessuelle krav kan nevnes sak for å få satt en voldgiftsdom
til side som ugyldig, jf. voldgiftsloven kap. 9, eller sak for å få kjent et rettsforlik ugyldig,
jf. § 19‑12. De prosessuelle vilkårene for å få fremmet disse søksmålene fremgår av
de nevnte lovreglene. Vilkårene er her langt strengere enn de som ellers gjelder for å
anlegge søksmål. Men også for prosessuelle krav kan de særlige søksmålsvilkårene måtte
suppleres av de generelle reglene i §§ 1‑3 og 1‑4.
Prosessuelle sidekrav
I en sak kan det oppstå spørsmål av prosessuell art, for eksempel om en parts plikt til
å fremlegge dokumenter, jf. § 26‑5. Også for slike prosessuelle sidekrav vil i prinsippet
§ 1‑3 gjelde, men det vil nok sjelden være tvil om disse vilkårene ved denne type krav.
Et prosessuelt sidekrav kan rette seg mot en tredjeperson, for eksempel et krav om at
vedkommende skal avgi vitneprov, jf. § 24‑1 eller fremlegge dokumentbevis, jf. § 26‑5.
Her er det klart at vedkommende tredjeperson har tilstrekkelig tilknytning til det
prosessuelle kravet til at han for eksempel kan anvende rettsmidler mot en avgjørelse
som innebærer en plikt for ham, se her § 29‑8 annet ledd. Om hovedsakens parter også
kan opptre vedrørende det prosessuelle sidekrav, vil avhenge av deres interesse i utfallet.
Normalt vil tilstrekkelig interesse foreligge i de nevnte tilfellene.
Særskilt fastsettelse av søksmålsvilkår
Som påpekt er det, blant annet for rettsendringssøksmål, en rekke bestemmelser som
gir avvikende regler for søksmålsvilkårene. Også utenfor rettsendringssøksmålene kan
de enkelte lover, ut fra de hensyn loven skal fremme, få betydning for de prosessuelle
vilkårene. Rt‑1997‑1983 er illustrerende. Arbeidsmiljølovens karakter av vernelov ble
trukket inn ved vurderingen av om arbeidsgiveren hadde rettslig interesse i, gjennom
anke til Høyesterett, å få overprøvd en dom av lagmannsretten som gjaldt gyldigheten av
foretatt oppsigelse, i en situasjon hvor arbeidstakeren etter lagmannsrettens dom hadde
valgt å avslutte arbeidsforholdet.
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Søksmålsvilkårene vurderes for hvert krav og hver part
Søksmålsvilkårene etter § 1‑3, og også etter §§ 1‑4, 1‑4 a og 1‑5, må vurderes i
forhold til hvert av de krav som er gjort til tvistegjenstand i saken. Om hva som er
tvistegjenstanden, se særlig note 3 og 4 til § 18‑1 og note 6.1, 6.2, 7.3 og 7.4 til § 19‑15.
Er søksmålsvilkårene oppfylt for ett krav, men ikke for de øvrige, må søksmålet avvises
for de krav hvor vilkårene mangler. Tilsvarende må søksmålsbetingelsene være
oppfylt for hver enkelt saksøker i forhold til den enkelte han har saksøkt. Mangler
søksmålsbetingelsene i forhold til noen, må saken avvises så langt. Et annet forhold er
at det i tvilstilfeller kan være et argument for å fremme søksmålet fra alle saksøkerne at
vilkårene er oppfylt iallfall for én av dem, jf. Rt‑1986‑1250 (1258).
Søksmålsvilkårene må foreligge på alle trinn av saken
Søksmålsvilkårene må foreligge på alle trinn av saken. Faller søksmålsinteressen bort, vil
det føre til at saken må avvises eller eventuelt at søksmålet må heves, se om virkningene
mv. note 6. Det kan tenkes tilfeller hvor det er vanskelig å avgjøre om søksmålsinteressen
er falt bort. I tvilstilfeller vil det forhold at kravet til rettslig interesse utvilsomt – og med
styrke – var til stede ved saksanlegget, kunne være et argument for at det er tilstrekkelig
interesse til at saken kan føres frem til rettskraftig dom, jf. som eksempler Rt‑2008‑362
avsnitt 57, Rt‑2005‑987 og Rt‑1958‑1290, se note 4.2.
Søksmålsvilkår og menneskerettskonvensjonene
1.3 EMK artikkel 6(1) og SP artikkel 14(1) er i praksis fra henholdsvis EMD og
Menneskerettighetskomiteen forstått slik at de gir en rett til domstolsbehandling. Men
denne retten er ikke absolutt. Nasjonal rett kan sette begrensninger. Disse begrensingene
må ikke ramme selve kjernen i retten til domstolsadgang. De må forfølge et legitimt
formål, og det må være rimelig proporsjonalitet mellom mål og middel, se nærmere om
dette note 4 til § 1‑1 og NOU A side 169–170. Se også Rt‑2001‑1123, Rt‑2003‑301 avsnitt 34
og 35 og Rt‑2005‑1104 avsnitt 29 og 30.
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Paragraf 1‑3 må tolkes i lys av EMK artikkel 6(1) og SP artikkel 14(1). Men med den vekt
som nå legges på behovet for å få en dom for det kravet som er reist, er det vanskelig å
se annet enn at de prosessuelle vilkår i § 1‑3, også fortolket utelukkende ut fra rettskilder
utenfor EMK og SP, ligger innenfor det spillerom – den skjønnsmargin – statene har i
forhold til EMK artikkel 6(1) og SP artikkel 14(1).
Også kravet i EMK artikkel 13 og SP artikkel 2(3) til effektiv nasjonal prøving av
om det foreligger krenkelse av rettigheter etter konvensjonen, vil medføre at slike
spørsmål i mange tilfeller må kunne bringes inn for domstolene, se Danelius side
538–548, Møse side 94–96 og nedenfor note 2.8. Men prøving gjennom andre
kontrollorganer enn domstolene vil også kunne tilfredsstille kravet til effektivt
nasjonalt rettsmiddel etter EMK artikkel 13 og SP artikkel 2(3), jf. som eksempel
Rt‑2001‑1123 som gjaldt tvangsinnleggelse etter § 3 i lov om psykisk helsevern.
Behandlingen for kontrollkommisjonen oppfylte de krav til effektiv prøvingsrett som
følger av EMK artikkel 13. Hvor det gjøres gjeldende at det foreligger en krenkelse av
konvensjonsrettigheter, kan det – også i forhold til artikkel 13 og den parallelle regel i
SP – stilles krav som innebærer at det må foreligge en aktuell søksmålsinteresse, ved
at krenkelsen må tas opp innen rimelig tid etter at forholdet opphørte, jf. Rt‑2005‑1104
(avsnitt 35). Det er også i forhold til artikkel 13 krav til partstilknytning, jf. Rt‑2006‑769
avsnitt 38 og 39 og Rt‑2005‑534 avsnitt 37.
Men det er også grunn til å fremheve, særlig i tilfeller hvor det er nærliggende at det kan
foreligge en konvensjonskrenkelse, at de hensyn som ligger bak subsidaritetsprinsippet
i EMK artikkel 13, gir føringer i retning av en vid og effektiv nasjonal prøving av om det
foreligger konvensjonsstrid. Det kan illustreres av Rt‑2006‑460. NRK fikk der fremmet
kjæremål over en midlertidig forføyning med forbud mot å sende et program, til tross for
at NRK, i strid med forbudet, hadde sendt programmet. Selv om pliktene etter artikkel
13, strengt fortolket, nok var ivaretatt ved den prøving som var foretatt ved namsrettens
behandling av kravet om midlertidig forføyning, tilsa hensynene bak bestemmelsen
at tvistemålsloven § 54 ble tolket slik at det forelå rettslig interesse i å få overprøvd
avgjørelsen om den midlertidige forføyningen. Det samme synspunktet må legges til
grunn i forhold til § 1‑3.
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Søksmålsvilkår og EØS
1.4 Etter EØS-retten må nasjonale rettigheter og EU/EØS-rettigheter i prosessuell
henseende behandles likt – prinsippet om ekvivalens. Dette skaper ikke noe problem
i forhold til søksmålsvilkårene i § 1‑3. I tillegg til kravet om ekvivalens stilles det opp
en effektivitetsdoktrine. Den innebærer at enhver skal sikres en effektiv adgang til
å få prøvd om deres rettigheter etter EØS-reglene er krenket, se Rt‑2005‑597, særlig
avsnitt 38 og 39. Men som det fremgår av samme kjennelse, avsnitt 40, er det «en streng
norm for når nasjonal prosesslovgivning om adgangen til domstolene kan overstyres»,
og avgjørelsen bekrefter at det, også i saker om rettigheter etter fellesskapsretten,
stilles krav til tilknytning til søksmålsgjenstanden. Det må åpenbart også kunne stilles
aktualitetskrav, se Rt‑2001‑1505. Det er i det hele lite tenkelig at det med en så vidt
vid søksmålsadgang, med behovet for rettsavklaring hos saksøkeren som det sentrale
element, vil være noen konflikt mellom § 1‑3 (og §§ 1‑4, 1‑4 a og 1‑5) og fellesskapsrettens
krav til effektiv domstolsprøving.
Forarbeider og litteratur
1.5 Forarbeidene til tvisteloven har ganske omfattende drøftelser av søksmålsvilkårene,
særlig gjelder det for enkelte sentrale problemstillinger hvor løsningene har vært
omstridt, se henvisningene til forarbeidene under den gjengitte lovteksten. I teorien
er de alminnelige søksmålsbetingelser behandlet blant andre av Backer, Rettslig
interesse og Backer side 201–250, Aasland, Søksmålsbetingelsene og i Lov Sannhet Rett side
446‑477, Haug, LoR 1964 side 1 flg., Skoghøy, Tvisteløsning side 377–473, Hov side 85‑133,
Robberstad side 94–121, Eckhoff side 64 flg. og Augdahl side 67 flg.
Krav til søksmålsgjenstanden. Søksmålet må gjelde et rettskrav. Utgangspunkter
2.1 Som påpekt i NOU A side 186 har domstolenes oppgave tradisjonelt vært å løse
konkrete rettslige konflikter mellom ulike rettssubjekter. Det har derimot ikke vært
domstolenes oppgave å avgjøre rene interessetvister eller klarlegge faktiske forhold
uten at dette skjer som ledd i løsningen av en rettslig tvist. Dette utgangspunktet er
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opprettholdt og anvendt mer konsekvent i tvisteloven. Den begrensede adgang etter
tvistemålsloven § 54 til å ta stilling til om et dokument er ekte, er ikke beholdt.
I begrepet rettskrav ligger at det krav som fremmes, skal avgjøres ut fra rettslige regler.
Tvistemålsloven § 54 brukte uttrykkene rettighet og rettsforhold. Det var ikke noe skarpt
skille mellom disse begrepene, heller ikke noe behov for å sondre mellom dem. Rettskrav
i § 1‑3 dekker, med visse mindre justeringer, det som lå i rettighet og rettsforhold.
Domstolenes oppgave er også å ivareta samfunnets behov for å få respektert og avklart
rettsreglene, jf. formålsbestemmelsen, § 1‑1 første ledd annet punktum. Isolert sett kunne
det tale for at domstolene også kunne ta stilling til mer abstrakte rettsspørsmål uten at
de er aktualisert gjennom en konkret tvist. Men en adgang til mer abstrakt å avgjøre
rettslige spørsmål ville bryte vesentlig med den aksepterte forståelse av tvistemålsloven
§ 54, og en slik endring er ikke tilsiktet. Som påpekt under note 1.1 kan imidlertid det
forhold at det samfunnsmessige behov for å få respektert og avklart rettsreglene er løftet
frem i en formålsbestemmelse, gi grunnlag for i noe høyere grad å akseptere søksmål
om mer abstrakt pregede rettsspørsmål hvor det foreligger et tungt og særlig behov for
rettsavklaring, se blant annet nedenfor note 2.5.
Rettskrav som ikke kan undergis domstolsprøving
2.2 Selv om det krav som fremmes, klart er et rettskrav, kan det likevel i helt særegne
tilfeller tenkes at forholdet ikke kan være gjenstand for søksmål. Slike begrensninger
kan dels følge direkte av lovregler og dels av hensyn bak den lov som hjemler det
vedtak som ønskes prøvd. Grunnloven §§ 55 og 64 legger de endelige avgjørelser
vedrørende stortingsvalg til Stortinget. Valgloven § 13‑2, jf. Rt‑1962‑571 legger de
endelige avgjørelser om gyldigheten av kommune- og fylkestingsvalg til departementet.
Skatteforvaltningsloven § 15‑2 regulerer hvilke skattevedtak en kommune kan angripe
ved søksmål. Skattevedtak som faller utenfor de vedtak som er angitt, kan kommunen
som utgangspunkt ikke gå til søksmål om, selv om de alminnelige vilkårene i tvisteloven
§ 1‑3 skulle være oppfylt, jf. HR‑2018‑465‑U. Regelen i § 1‑4 a vil imidlertid også gjelde for
vedtak om skatt.
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Rt‑1986‑1173 viser at begrensningen i søksmålsadgangen også kan følge mer
forutsetningsvis av loven eller de hensyn som ligger bak den. HR‑2016‑2410‑U gjaldt
et krav fra en person om at «Justisdepartementet skal ‘pålegges med hjemmel i
utleveringsloven § 5’ ikke å utlevere ham til USA i forbindelse med et ventet besøk
til Norge.» Kravet ble avvist fordi et slikt søksmål ville være «systemfremmed».
Det ville bryte med system for prøving av utleveringsbegjæringer som er fastsatt i
utleveringsloven.
Bare krav av rettslig art, ikke for eksempel interessetvister, faktiske forhold, faglige og
vitenskapelige vurderinger mv.
2.3 Det er bare tvister som kan løses ut fra rettslige regler, som kan forelegges for
domstolene, jf. Rt‑2010‑880 avsnitt 15. En interessetvist, som for eksempel spørsmålet
om hva en arbeidsgiver skal betale en arbeidstaker i en fremtidig periode, faller utenfor,
forutsatt at ikke løsningen er gitt gjennom fortolkning av en avtale, tariffavtale eller
annet rettsgrunnlag. Er arbeidet utført, vil derimot arbeidstakeren ha et rettskrav på
lønn. Fastsettelsen av godtgjørelsen faller da innenfor rammen av § 1‑3. Kravet på lønn er
her et rettskrav. Det bestemmes ut fra rettslige regler.
Grensen mellom rettstvister, hvor løsningen skal baseres på rettslige regler, og
interessetvister, hvor løsningen nettopp ikke er rettslig begrunnet, men basert
på hva partene ut fra ikke-rettslige regler – for eksempel rimelighets- eller
hensiktsmessighetsbetraktninger – ser seg tjent med å akseptere, kan være vanskelig
å trekke, se til illustrasjon Rt‑1998‑607. Der gjaldt tvisten et krav om innplassering i et
bestemt lønnstrinn. Det ble i kjennelsen lagt til grunn at domstolene ved avgjørelsen
av om saken skulle fremmes, måtte ta stiling til om søksmålet gjaldt et krav som
var undergitt rettslig regulering. Høyesterett kom til at det ikke var tilfellet for det
lønnskravet som var fremmet. Avgjørelsen må forstås slik at det ble lagt til grunn at
resultatet av de lokale forhandlinger, hvor lønnsinnplasseringen ble avgjort, ikke kunne
underkjennes, for eksempel ut fra likhets- eller saklighetsnormer – eller i det hele
rettslige regler, jf. Skoghøy side 387–388. Se også note 5 om Rt‑1998‑607.
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Et rent faktisk forhold vil det ikke kunne gis dom for. Regelen i tvistemålsloven § 54 om
at det kan gis dom for om et dokument er ekte eller uekte, er ikke opprettholdt. Retten
kan selvfølgelig måtte ta stilling til dette i en sak som gjelder et rettskrav, for eksempel et
krav på arv i henhold til det som fremtrer som et testament. Men spørsmålet om hvorvidt
testamentet er ekte, tar retten da stilling til som en premiss for avgjørelsen av rettskravet
– kravet på arv. Spørsmålet om hvorvidt testamentet er ekte, blir det ikke gitt dom for.
Særskilt klarlegging av faktiske forhold vil imidlertid kunne skje i en viss utstrekning
både i og utenfor rettssak, jf. §§ 27‑1, 28‑1 og 28‑2.
Grensen mellom det som kan være et rettskrav, som kan være gjenstand for søksmål,
og et faktisk forhold, kan i enkelte tilfeller være tvilsom. Det kan illustreres med
avgjørelsen i Rt‑1964‑1158. Søksmål om lengden av tjenesteansiennitet ble fremmet.
Hadde kravet vært å få dom for fra hvilket tidspunkt tjenestemannen begynte i
arbeidet, måtte saken ha vært avvist fordi den gjaldt et faktisk forhold. Fastleggelse av
tjenesteansienniteten var imidlertid avhengig av anvendelse av rettsregler som ikke bare
gjaldt bevisvurderingen. Dette, sammenholdt med den interesse saksøkeren hadde i å få
forholdet avklart, tilsa at søksmålet måtte fremmes. Avgjørelsen illustrerer også det som
er understreket i note 1.1 – nemlig at de enkelte elementer i søksmålsvilkårene ikke kan
ses isolert.
Faglige eller vitenskapelige metoder og synspunkter kan være helt sentrale når retten
fastlegger det faktum avgjørelsen av et rettskrav skal baseres på. Men selve de faglige
metodene eller faglige synspunkter kan ikke utgjøre et rettskrav, jf. Rt‑1972‑1071, hvor
et søksmål med påstand om at en metode for bakteriologisk kontroll skulle kjennes
«uberettiget og misvisende», ble avvist.
Et krav om at et forvaltningsvedtak skal kjennes ugyldig, vil normalt utgjøre et rettskrav.
Domstolenes prøving av vedtaket kan imidlertid bli begrenset av at vedtaket i stor
grad kan være basert på et fritt forvaltningsskjønn. Noe vil det imidlertid praktisk talt
alltid være igjen for domstolene å prøve – som saksbehandlingen, om det er lagt et
riktig faktum til grunn, om det utøvede skjønn er sterkt urimelig eller vilkårlig mv. Men
dersom grunnlaget for søksmålet uttrykkelig og utelukkende er begrenset til spørsmål
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domstolene ikke kan prøve, kan søksmålet måtte avvises fordi man ikke står overfor et
rettskrav. Dette var fremme i avgjørelsen i Rt‑1980‑569, hvor Norges Naturvernforbund
krevde kjent ugyldig den kongelige resolusjon om regulering av Alta-vassdraget. Det ble
her uttalt at søksmål ikke kan reises på det grunnlag at myndighetene ut fra hensynet
til naturvernet burde ha truffet en annen avgjørelse – se ellers om avgjørelsen note
2 til § 1‑4. Krav om ugyldighet basert på et slikt grunnlag vil ikke være et rettskrav, se
nærmere Backer, Rettslig interesse, side 65–67. En annen sak er at i slike tilfeller vil det
ofte være mulig, gjennom en omformulering av påstanden, å få det fremmet som et
rettskrav. Hvis det i stedet for en mer generell anførsel om at det burde vært truffet et
annet vedtak, ble påstått ugyldighet grunnet i mangelfull saksbehandling, for eksempel
mangelfull utredning av vedtakets konsekvenser, da er det et rettskrav som fremmes, og
det vil ikke være grunnlag for avvisning av søksmålet. Hvor det kan være et spørsmål om
formuleringsendringer av krav eller grunnlag for å få søksmålet til å gjelde et rettskrav,
vil domstolene ha en veiledningsplikt, se note 6 og § 11‑5.
I forvaltningssaker vil konkret myndighetsutøvelse gjerne skje gjennom
forvaltningsvedtak, jf. forvaltningsloven § 2, og – som påpekt – vil gyldigheten av
vedtaket normalt være et rettskrav som kan gjøres til gjenstand for søksmål. En forskrift
vil kunne prøves som ledd i prøvingen av myndighetsutøvelse med grunnlag i forskriften,
se også note 2.5 om mer abstrakt prøving av forskrifter. Det som derimot ikke kan
prøves, er meningsytringer og lignende fra forvaltningen. Men om det bare foreligger
en meningsytring, som ikke kan prøves gjennom søksmål, eller om det foreligger en
myndighetsutøvelse, som kan prøves, kan være vanskelig å avgjøre. I jo større grad
man står overfor utsagn mv. som kan medføre negative konsekvenser for den som er
berørt, i desto større grad tilsier det at man står overfor et rettsforhold som kan gjøres til
gjenstand for søksmål, jf. HR‑2018‑492‑U avsnitt 30 til 32, Rt‑2003‑480 og Rt‑1996‑827.
Uttalelser fra myndighetene kan, selv om de ikke isolert kan betraktes som et vedtak som
kan utgjøre en søksmålsgjenstand, få betydning for søksmålssituasjonen ved at behovet
for rettsavklaring aksentueres i en slik grad at det i en samlet vurdering gir grunnlag for
søksmål, jf. Rt‑1998‑300 og nedenfor i note 4.2. Rt‑2015‑1313 gir et eksempel på et vedtak
som var negativt for en part, og som ikke kunne angripes ved søksmål. Det var et vedtak
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av Likestillings- og diskrimineringsnemnda som konkluderte med at det ikke var begått
brudd på diskrimineringslovgivningen. Et slikt vedtak hadde ingen rettsvirkninger.
Det hindret blant annet ikke arbeidstakeren i å reise søksmål mot arbeidsgiveren med
påstand om at han er blitt diskriminert. Se også Rt‑2014‑480.
Skal et vedtak kunne angripes ved et ugyldighetssøksmål, må det faktisk være truffet
et vedtak. Dersom forvaltningen har unnlatt å behandle et krav, kan det gi grunnlag for
et søksmål om plikt for forvaltningen til å behandle kravet, men ikke for et krav om at
domstolene skal gi realitetsdom for kravet. Det følger av sikker praksis at domstolene
ikke, uten at det er særlig hjemlet, har kompetanse til å tre i forvaltningens sted og
fastsette innholdet i det som forvaltningen skulle avgjort, se bl. a. Rt‑2012‑488 og
Rt‑2012‑1985 avsnitt 65. Et krav på slik realitetsdom må avvises.
Som ledd i den saksbehandlingen som fører frem til et forvaltningsvedtak, vil
forvaltningsorganet kunne måtte ta stilling til kompetanse og habilitet, og det vil ofte
måtte foreta undersøkelser mv. for å få et forsvarlig avgjørelsesgrunnlag. Regulært vil de
enkelte skritt i denne prosessen ikke innebære noe vedtak etter forvaltningsloven § 2.
De vil heller ikke kunne gjøres til gjenstand for særskilt søksmål, men må eventuelt tas
opp som saksbehandlingsfeil i søksmål om gyldigheten av det vedtak behandlingen har
vært et ledd i, jf. Rt‑2008‑1571 avsnitt 21 og 22 og Rt‑2003‑301 avsnitt 30. Men dersom
det anføres at sider ved saksbehandlingen innebar krenkelse av rettigheter etter EMK
eller SP, vil det kunne gis dom for dette, se nærmere note 2.8.
Hovedregelen er altså at man ikke kan få prøvd de enkelte ledd i
forvaltningsbehandlingen frem mot det endelige vedtaket. Men det kan likevel være
etablert så markerte rettigheter eller plikter ved behandlingen for forvaltningsorganet,
at disse rettighetene eller pliktene kan være «rettsforhold» som kan gjøres til gjenstand
for selvstendig søksmål, jf. Rt‑2011‑540. Avgjørelsen i Rt‑2011‑540 gjaldt en parts
rett til dokumentinnsyn ved behandlingen av forvaltningssaken. Ved avgjørelsen av
om det kunne anlegges eget søksmål om innsynsretten – om dette utgjorde et eget
«rettskrav» – ble det blant annet lagt vekt på lovens ordlyd, at avslag på innsynsrett var
gjenstand for selvstendig klage og på sammenhengen mellom forvaltningslovens og
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offentlighetslovens regler om dokumentinnsyn. Et avslag om dokumentinnsyn etter
offentlighetsloven kunne bringes inn for domstolene ved søksmål – se særlig avsnittene
54 til 61.
Også i private rettsforhold vil det kunne fattes beslutninger som kan prøves av
domstolene. Praktiske tilfeller av dette er prøving av beslutninger en arbeidsgiver treffer
i kraft av styringsretten, jf. HR‑2018‑492‑U avsnitt 30 med henvisninger til rettspraksis.
Vedtak om oppsigelse eller avskjed er andre eksempler på privat håndhevelse som kan
prøves dersom vilkårene etter § 1‑3 for øvrig er til stede. På tilsvarende måte som ved
offentlig myndighetsutøvelse kan det oppstå grensetilfeller for hva som kan prøves, for
eksempel om man kun står overfor en meningsytring som ikke kan prøves, eller om det
er en kompetanseutøvelse med slike virkninger at beslutningen må kunne bringes inn
for domstolene, se HR‑2018‑492‑U avsnitt 30 til 32.
«Private» tvister, foreningsforhold mv.
2.4 Enkelte tvister faller utenfor området for § 1‑3 fordi de har en «privat» karakter eller
utgjør typiske foreningsanliggender mv. hvor det er naturlig at den endelige avgjørelsen
ligger i foreningen, slik at den ikke kan overprøves av domstolene, jf. om det siste
Rt‑1995‑1111.
Tvister om berettigelsen av medlemskap i eller utelukkelse fra en del klubber, foreninger
mv. har i mange tilfeller blitt ansett som et slikt privat forhold eller foreningsanliggende
som er domstolene uvedkommende, jf. Rt‑2014‑1089 (elghundklubb), Rt‑1995‑1111
(bordtennisklubb), Rt‑1979‑468 (balalaikaorkester), Rt‑1929‑552 (godtemplarorden) og
Rt‑1899‑169 (ynglingeforening). Men hvor et medlemskap har klar økonomisk eller
velferdsmessig betydning, kan et vedtak om eksklusjon, eller andre inngripende vedtak
av foreningen, prøves for domstolene. Det vil være tilfelle for eksempel ved eksklusjon
fra fagforening, jf. Rt‑1969‑1129 og Rt‑1967‑1373.
Medlemskap i et politisk parti regnes som rettsforhold, slik at eksklusjonsvedtak kan
prøves rettslig, jf. Rt‑2001‑136. Men også foreninger som for medlemmene gjelder hobby-
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og fritidsaktivitet, kan ha slike konkrete eller tungtveiende velferds- eller økonomiske
virkninger at vedtak blant annet om eksklusjon vil kunne prøves rettslig, jf. Rt‑1992‑1351
(jeger- og fiskerforening) og Rt‑1986‑308 (motorbåtforening).
Medlemskap i religiøse trossamfunn vil for den enkelte kunne være av stor
velferdssmessig betydning. Medlemskap i slike trossamfunn vil i visse sammenhenger
utgjøre et rettsforhold, slik at utelukkelse vil kunne overprøves av domstolene. Men et
vilkår for at søksmålet skal kunne fremmes, er at det ikke nødvendiggjør en prøving fra
rettens side av religiøse spørsmål, jf. Rt‑2004‑1613 avsnitt 32. Domstolene vil derimot
kunne prøve nektelse av medlemskap og andre tyngende sanksjoner som ikke har
tilknytning til trosspørsmål (avsnitt 34). I Rt‑2005‑372 er det – i den samme tvisten –
understreket av kjæremålsutvalget at det ikke er opp til trossamfunnet selv ensidig å
definere hva som utgjør trosspørsmål, og som derfor ikke kan prøves av domstolene.
Et ikke upraktisk tilfelle er utelukkelse av idrettsutøvere fra konkurranse, for eksempel
på grunn av doping, disiplinærforseelser mv. Avgjørelser om dette fra vedkommende
særforbund eller Idrettsforbundet må kunne prøves av domstolene, jf. Kiær i Idrett og jus,
Oslo 2004, side 167. Pålegger en forening et medlem en disiplinærstraff i form av bot mv.,
vil medlemmet kunne få prøvd om han er rettslig forpliktet til å betale.
Selv om krav om ugyldighet av eksklusjoner mv. fra en forening kan være et rettskrav,
kan det være begrensninger i adgangen til domstolsprøving fordi foreningen har etablert
et «selvdømme». Se om dette og de begrensninger det medfører for domstolsprøvingen,
Skoghøy side 31–32 og Schei II side 1156–1157.
Ikke dom for en rettssetning, men for rettsfølger av et faktisk forhold
2.5 Domstolene skal løse konkrete tvister basert på et foreliggende faktum og gjeldende
rett, jf. prp. side 142. At tvisten skal være konkretisert og knyttet til et bestemt faktum,
gir den viktige føring og det utgangspunkt at det ikke kan kreves dom for et abstrakt
rettsspørsmål, for eksempel hvordan en bestemt rettsregel er å forstå, om en rettsregel
er i strid med en regel av høyere rang eller er i strid med andre regler, for eksempel
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internasjonale konvensjoner, jf. Rt‑1998‑87, Rt‑1996‑500, Rt‑1996‑282, Rt‑1995‑1823,
Rt‑1979‑572 (592–593) og Rt‑1984‑1488.
Hovedregelen om at det ikke kan anlegges søksmål om abstrakte rettsspørsmål, skal
imidlertid forstås mindre absolutt i forhold til tvisteloven § 1‑3 enn slik den ble praktisert
etter tvistemålsloven § 54. Søksmålsterskelen er, i tråd med utvalgets forslag, senket
ved prøving av forskrifter, se NOU A side 191 til 192. Behovet for rettsavklaring er
løftet frem, jf. her også Rt‑2006‑769 avsnitt 30. I NOU A side 191 ble det fremhevet
at hensiktsmessig legalitetsprøving og kontroll med forvaltningen tilsier at det bør
være adgang for en interesseorganisasjon som ivaretar de hensyn som er berørt ved
forskriften, til å få prøvd gyldigheten av forskriften i forhold til den myndighet som har
gitt den. De to burhønsavgjørelsene i Rt‑1984‑1488 og Rt‑1995‑1823, der det ble fastslått
at gyldigheten av forskrifter ikke kunne prøves i søksmål mot staten, burde fravikes.
Departementet sluttet seg til dette i proposisjonen side 142 og viser til synspunktet
til mindretallet i Rt‑1995‑1823 om at det er viktig ikke å tvinge legalitetsprøvingen av
forskrifter inn i mindre hensiktsmessige former. Departementet uttaler blant annet: «Som
utvalget anfører, er det behovet for en rettslig avklaring som her må være avgjørende.
Når dette er til stede, og det fremstår som en forsvarlig og hensiktsmessig måte å
foreta domstolsprøvingen på, bør ikke en rubrisering av søksmålet som et ‘abstrakt
forhold’ være avgjørende. (…) Slik departementet ser det, er dette et spørsmål om å
gi reelle prosessuelle muligheter for blant annet interesseorganisasjoner til å ivareta
sine interesser. En slik sak om gyldigheten av en forskrift bør reises mot staten, som
har myndighet til å fastsette eller endre forskriften når den er gitt av et statlig organ.»
Justiskomiteen sluttet seg til departementets syn, jf. innst. side 31.
Etter tvisteloven er det altså åpnet for en mer abstrakt legalitetskontroll av forskrifter
ved at en forening, eller et annet rettssubjekt som er bærer av de aktuelle interesser,
vil kunne anlegge søksmål om holdbarheten av forskriften, eventuelt om sider ved
anvendelsen av den. Saken vil blant annet kunne gjelde om forskriften er i strid
med eller mangler hjemmel i lov. En slik adgang til mer abstrakt legalitetskontroll av
forskrifter er nå lagt til grunn i Rt‑2006‑1042, se også Rt‑2008‑873 avsnitt 18 til 20.
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En tilsvarende abstrakt prøving er også tenkelig i forhold til andre regler enn
forskrifter, for eksempel hvor det er spørsmål om lover eller vedtak er i strid med
Grunnloven. Eksempler på dette gir dommer av Danmarks Højesteret om Danmarks
tilslutning til Maastricht-traktaten og til Lisboa-traktaten. I begge sakene var det reist
søksmål av danske borgere med krav om at tilslutningen til traktatene skulle kjennes
grunnlovsstridig. I de to avgjørelsene av Danmarks Højesteret, se UfR 1996.1300 H og
UfR 2011.984 H, ble det lagt vekt på at tiltredelsen til traktatene innebar overføring av
lovgivningskompetanse på en rekke områder av inngripende betydning for den danske
befolkning i sin alminnelighet. Saksøkerne hadde derfor en vesentlig interesse i å få
prøvd kravet. Hensett til dette, kunne de vilkår som tidligere var stilt om at saksøkerne
måtte være konkret og aktuelt berørt, ikke gjelde. Men en slik søksmålskompetanse
er begrenset til traktater av en helt særlig inngripende betydning for befolkningen,
jf. UfR 2001.2065 H hvor det ikke ble åpnet for et søksmål om Schengen-traktaten, se
Børge Dahl og Jens Peter Christensen i Retsplejeloven 100 år, DJØF Forlag 2019 (Ulrik
Rammeskow mfl. red.) side 644‑645. Tilsvarende problemstillinger kan tenkes for norske
domstoler. Mye kan tale for å følge hovedtrekkene i praksisen fra Danmarks Højesteret.
Problemstillingen var oppe i TOSLO‑2018‑167528. Der var spørsmålet om innlemmelse
i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i tredje energimarkedspakke (EIII), innebar
så omfattende suverenitetsavståelse at dette skulle vært behandlet i samsvar med
Grunnloven § 115. Oslo tingrett avviste søksmålet fra Nei til EU.
I dette ligger det ikke en generell adgang til mer abstrakt å prøve om en lov er i
strid med Grunnloven. Holdbarheten av loven i forhold til Grunnloven må prøves i
forbindelse med at loven er anvendt, eller ved at det er oppstått et konkretisert og
særlig behov for å få fastslått hvordan en handlingsnorm er å forstå, jf. nedenfor.
Danmarks Højesterets avgjørelser om søksmålskompetanse om grunnlovsmessigheten
av Danmarks tilslutning til Maastricht- traktaten og Lisboa-traktaten må forstås ut
fra de særlige og helt spesielt tungtveiende behov for rettslig prøving som forelå, og
også ut fra at en mer abstrakt prøving var den eneste reelle og praktiske mulighet
til å få dette prøvd. Å ta opp spørsmålet om grunnlovsmessigheten ved prøving av
enkeltvedtak etter regler gitt for å oppfylle forpliktelsene etter traktatene, ville i beste fall
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fremstått som lite hensiktsmessig. Og dette må også være det generelle utgangspunktet:
Grunnlovsmessigheten av vedtak og lover må kunne prøves ved et abstrakt formulert
krav om grunnlovsstrid hvis det foreligger et helt særlig behov for å få fremmet et slikt
søksmål – også slik at det ikke vil være mulig, eller i det minste klart uhensiktsmessig, å
få prøvd spørsmålet på annen måte.
At et søksmål ikke må gjelde abstrakte rettsforhold, har gjerne vært forstått slik at
private rettssubjekter i alminnelighet selv må bære risikoen for sine egne handlinger,
i den forstand at de ikke har en generell adgang til å få fastslått hvorledes de plikter
å forholde seg etter lovgivningen. Som en formulering av de krav som stilles til
søksmålsgjenstanden, er dette misvisende. Foreligger det et konkretisert og særlig
behov for å få avklart hvordan en part plikter å forholde seg etter lovgivningen, kan
det anlegges søksmål om dette. Karakteren av søksmålsgjenstanden er altså ikke til
hinder for at søksmålet må fremmes. Dette illustreres av Rt‑1998‑300. Forholdet var at
Rusmiddeldirektoratet i et brev til et bryggeri hadde gjort gjeldende at det innebar et
brudd på forbudet mot alkoholreklame at idrettsklubber hadde bryggeriets firmanavn
på sine klubbdrakter. Direktoratet viste til at overtredelse kunne få betydning i forhold
til bryggeriets engrosbevilling og viste også til alkohollovens straffebestemmelse.
Bryggeriet gikk til søksmål med påstand om at det var berettiget til å bruke sine
firmamerker og logoer i markedsføringsøyemed. Staten krevde søksmålet avvist og
gjorde gjeldende at først når det var fattet vedtak, kunne det reises søksmål – først
da var saksforholdet og reaksjonen avgrenset i tilstrekkelig grad. Byretten avviste
søksmålet, lagmannsretten fremmet det, og Høyesteretts kjæremålsutvalg forkastet
kjæremålet. Kjæremålsutvalget la blant annet vekt på at det var det offentlige som
gjennom henvendelsen fra Rusmiddeldirektoratet hadde tatt opp saken, og ikke minst på
det behov som saksøker hadde i å få avklart sin rettstilling. Begge disse forhold må være
helt sentrale ved spørsmålet om søksmålet har et for abstrakt preg.
At det er adgang til søksmål om hvordan private parter plikter å forholde seg til generelle
handlingsnormer, er lagt til grunn av departementet, prp. side 143, se også side 364,
med tilslutning av justiskomiteen, innst. side 31. Det er i prp. side 143 uttalt at det også
skal være adgang til søksmål når det «gjelder anvendelsen av generelle normer på
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konkrete saksforhold, for eksempel på lovfestede aktsomhets- eller hensynsregler». Det
er som eksempel vist til produktkontrolloven § 3, hvor overtredelse kan danne grunnlag
for straffeforfølgning. Departementet peker på at det da også bør være grunnlag for
sivilt søksmål. Det er viktig at straffeforfølgning kan konsentreres om mer alvorlige
straffbare forhold. Departementet uttaler: «Søksmålsadgangen bør være til stede så
sant søksmålssituasjonen og partstilknytningen tilsier det, også der den generelle
normen normalt forventes konkretisert gjennom vedtak av et forvaltningsorgan.
Dette bør gjelde generelt, og ikke bare for eksempel på miljøområdet, der en sak
om anvendelsen av den generelle aktsomhetsnorm i skogbruksloven § 16 ble avvist
(Rt‑2003‑1630) enda blant annet Århuskonvensjonen 25. juni 1998 om rett til innsyn i
miljøopplysninger og domstolsprøving gir en særlig grunn til søksmålsadgang på dette
området.» Søksmålsadgangen her må – nokså selvfølgelig – gjelde både for den som
gjør gjeldende at handlingsnormen er overtrådt, og den som mener at handlingen er
lovlig, forutsatt at kravene til partstilknytning og søksmålssituasjon er oppfylt. Med
sitt standpunkt til søksmålsadgangen for anvendelsen av generelle normer på konkrete
saksforhold, tar departementet og justiskomiteen med dette det motsatte standpunkt
av det som var statens argumentasjon i Rt‑1998‑300 hvor regjeringsadvokaten –
forgjeves – anførte at «Tvistemålsloven § 54 hjemler ikke fastsettelsessøksmål fra private
rettssubjekter som ønsker klarlagt hvordan de plikter å forholde seg etter lovgivningen.»
Dette kan formuleres positivt slik: § 1‑3 hjemler søksmål fra og mot private rettssubjekter
om hvordan disse plikter å forholde seg etter lovgivningen – stadig forutsatt at vilkårene
om søksmålssituasjon og partstilknytning er oppfylt.
En annen side ved at det kan anlegges søksmål om hvordan private parter plikter å
forholde seg til generelle handlingsnormer, er at det må være adgang til søksmål om
offentligrettslig kompetanseforhold – om hvor langt myndighetsorganets kompetanse
går, jf. HR‑2018‑1907‑A avsnitt 38, Rt‑2013‑1127 særlig avsnittene 17–19, Rt‑1957‑860 og
Rt‑1998‑300. Det vises også til prp. side 364. Begrensningene vil, som ved andre typer
søksmål, være de krav som stilles til partstilknytning og søksmålssituasjon. Rt‑2013‑1127
er her illustrerende – se avsnittene 20–23.
Rettslige karakteristikker
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2.6 Tvistegjenstander som gjelder rettslige karakteristikker som eiendomsrett, panterett,
opphavsrett mv., er klart nok rettskrav etter § 1‑3. Den enkelte rettighetsbetegnelse er
et stikkord – en karakteristikk – for et kompleks av rettsvirkninger. Proposisjonen side
365 fastslår at dette også må gjelde for søksmål om noe er «ulovlig», «rettsstridig» eller
at noen er «uberettiget», jf. Rt‑2001‑1505 og Rt‑1985‑498. Oftest vil rettsvirkningen være
klar – for eksempel at en virksomhet som er «rettsstridig» eller «uberettiget» må opphøre.
Men knytter det seg reell usikkerhet til virkningssiden, vil det være et argument mot
å akseptere kravet som «rettskrav», jf. Rt‑2008‑362 avsnitt 53. Det må særlig gjelde
dersom det er mulig å fremme et krav som – i tråd med formålet med søksmålet – er
mer presist i rettsvirkningene. I avgjørelsen i Rt‑2008‑362 var det krevet dom for at fire
boligblokker var oppført i strid med tinglyst servitutt. En dom i saksøkers favør ville ikke
ha noen umiddelbare rettsvirkninger for ham, men det ville avklare et viktig spørsmål
for et erstatningskrav og styrke hans forhandlingsposisjon. Ut fra en helhetsvurdering
ble kravet akseptert som et rettskrav – se avsnittene 52 til 61. Behovet for en rettslig
avklaring så langt det var mulig, var helt sentralt i vurderingen.
Enkelte karakteristikker er klart for usikre i sine konsekvenser til at de kan aksepteres
som rettskrav. Det gjelder for eksempel krav på dom for at en handling er «urimelig»
eller «bra», se om det siste Rt‑1955‑1194 hvor det ble fastslått at det ikke var adgang til
ved fastsettelsesdom å få avgjort om landssvik var gjort godt igjen ved «gagns dåd».
Heller ikke kan det kreves dom for at et rettssubjekt er «ansvarlig for» «problemer»,
«uholdbar tilstand» mv. – jf. Rt‑1992‑1333. Det kan heller ikke kreves dom for at en
handling er uaktsom, dersom ikke dette er knyttet opp til at en konkret handlingsnorm
er overtrådt. Dette siste illustrerer et mer generelt poeng: Hvor det kreves dom for noe
som fremtrer som en karakteristikk som er for usikker i sine rettsvirkninger til at den
kan aksepteres som rettskrav, vil det ofte kunne være mulig å få prøvd et krav i tråd med
saksøkers intensjoner dersom kravet omformuleres. Her vil retten ha en veiledningsplikt
etter § 11‑5, og avvisning skal bare skje hvis kravet ikke, heller ikke etter nødvendig og
adekvat veiledning fra rettens side, endres slik at det utgjør et rettskrav, jf. prp. side
365. HR‑2018‑1036‑A gir et eksempel på det. Det var krevet dom for at nærmer angitte
tidsperioder, som var gått med til å reise, skulle anses som «arbeidstid». Det kunne
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ikke gis dom for at reisetid var arbeidstid uten at dette var presisert nærmere. Det ble
imidlertid forstått slik at det var rekkevidden av vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven
kapittel 10 som det ble søkt en avklaring av. Da var vilkåret om at kravet måtte være et
rettskrav oppfylt – se dommen avsnitt 30.
Et praktisk eksempel på en rettslig karakteristikk er at et forvaltningsvedtak er ugyldig.
At et slikt krav er et rettskrav, er utvilsomt, selv om virkningen av ugyldighet kan
være usikkert. Men det er ikke til hinder for søksmål, sml. Rt‑2003‑223. Begrensninger
i søksmålsadgangen må her eventuelt ligge i kravene til partstilknytning og
søksmålssituasjon, se blant annet note 3.5 om trepartsforhold.
Det at rettsvirkningene av ugyldighet ikke er entydige, vil etter omstendighetene kunne
medføre at en påstand om ugyldighet både fra saksøker og saksøkt ikke innebærer en
enighet om det materielle krav, se Rt‑2007‑721.
Underliggende rettsspørsmål og oppdelingsreglene
2.7 Som påpekt i note 2.3, er rettskrav krav som avgjøres ut fra rettslige regler. For å
avgjøre rettskravet kan retten måtte ta stilling til kompliserte rettsspørsmål. Men selv om
rettsspørsmålet er viktig, vanskelig og avgjørende for rettskravet, kan det ikke løsrives
fra rettskravet og selv gjøres til tvistegjenstand. Derimot er det, som det redegjøres
for i note 4 til § 16‑1, en viss adgang til å dele pådømmelsen ved at det treffes særskilt
avgjørelse om (a) påstandsgrunnlag som ikke leder til avgjørelse av et krav, og (b)
hvilket lands rett et krav skal behandles etter. Ved en slik særskilt avgjørelse kan altså
et underliggende rettsspørsmål bli avgjort ved en særskilt dom. Men adgangen til dette
er snever. Det er grunn til å understreke at det ikke er åpnet for å anlegge søksmål om
slike underliggende rettsspørsmål ved at disse gjøres til tvistegjenstand. Delspørsmålene
vil som den store hovedregel, ikke utgjøre noe rettskrav. Det er som ledd frem mot
avgjørelsen av rettskravet – tvistegjenstanden – at forhandlingene og pådømmelsen kan
deles som nevnt.
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Ut over den ramme som er gitt i § 16‑1, vil det ikke kunne gis dom for underliggende
rettsspørsmål. Retten vil måtte ta stilling til rettsspørsmålene i den utstrekning det
er nødvendig for å avgjøre rettskravet, men det vil skje som ledd i begrunnelsen for
avgjørelsen. Her vil selvfølgelig situasjonen kunne være at retten må ta stilling til
rettsspørsmål også i nokså abstrakt form, herunder om en rettsregel er i strid med en
trinnhøyere regel, for eksempel om en lov er i strid med Grunnloven – se som eksempler
Rt‑2010‑143, Rt‑2010‑535 og Rt‑2010‑1445.
Fra hovedregelen om at et delspørsmål som kan skilles ut etter § 16‑1, ikke utgjør noe
rettskrav, må det gjøres et viktig unntak. Det følger av langvarig og entydig praksis
at fastleggelse av erstatningsplikt utgjør et rettskrav. Dette er altså ikke bare et
underspørsmål i et krav om erstatning. Søksmål om erstatningsplikt skal fremmes uten
at det samtidig må kreves dom for erstatningens størrelse, jf. Rt‑2015‑456, Rt‑1995‑1106,
Rt‑1993‑337 og Rt‑1981‑1333. At størrelsen av et mulig erstatningskrav er avhengig av en
fremtidig utvikling, gir ikke grunnlag for å avvise deler av kravet, se Rt‑2015‑456 avsnitt
19. Men det er erstatningsplikten søksmålet må gjelde, og ikke spørsmål som i forhold
til erstatningsplikten må anses som underliggende, se Rt‑1995‑415 og note 3 til § 16‑1.
Om hvilke spørsmål som hører med under avgjørelsen av erstatningsplikten og hvilke
spørsmål som hører under en eventuell senere avgjørelse om utmålingen, se note 3 til
§ 16‑1.
At underliggende rettsspørsmål ikke kan utgjøre noe rettskrav, er noe annet enn at et
rettskrav ikke kan være avhengig av løsningen av et annet rettskrav, som i så fall også
vil kunne pådømmes i søksmålet. Et eksempel på dette kan være et krav om erstatning
for uberettiget hugst. Dersom avgjørelsen beror på hvem som er eier av det aktuelle
skogstykket, den som har foretatt hugsten eller den som har krevd erstatningen, og det
er tvist om dette, kan eiendomsretten pådømmes som et eget rettskrav i samme sak som
kravet om erstatning.
Dom for at det foreligger krenkelse av EMK eller SP
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2.8 Et krav om dom for at bestemte handlinger er i strid med angitte bestemmelser i EMK
eller SP er – eller iallfall kan være – et rettskrav etter § 1‑3, jf. som eksempler Rt‑2003‑301
og Rt‑2009‑477. Dersom de øvrige vilkår om partstilknytning og søksmålssituasjon
er oppfylt, skulle da et slikt søksmål fremmes, jf. Rt‑2011‑1666 avsnitt 32 og 33. Det
er naturlig å se dette i sammenheng med at det kan gis dom for at noe er «ulovlig»,
«uberettiget» eller «rettsstridig», se note 2.6 og Skoghøy side 405–406.
Ut fra uttalelser og forutsetninger i forarbeidene må det gjøres visse begrensninger i
adgangen til å få dom for konvensjonsstrid. I prp. side 154–155 peker departementet
på at det ofte anføres at domstolenes saksbehandling har vært i strid med EMK, for
eksempel at behandlingstiden har vært for lang og derfor i strid med artikkel 6 nr. 1,
eller at det i en straffesak er tillatt opplesning av politiforklaringer i strid med EMK
artikkel 6 nr. 3(b). Etter departementets mening bør det da ikke åpnes for selvstendige
søksmål om hvorvidt domstolenes behandling oppfylte menneskerettskonvensjonenes
krav, heller ikke hvor domstolene har unnlatt å ta stiling til konvensjonsspørsmålet.
Den begrensning departementet her angir – at det ikke bør åpnes for egne søksmål om
domstolenes behandling har vært i strid med EMK eller SP – er uproblematisk. Det vil
i saken ha vært mulighet for å ta opp konvensjonsspørsmålet. Å kunne reise et nytt
søksmål om dette, ville harmonere dårlig med rettskraftsreglene.
Men departementet vil gå lenger i å begrense adgangen til å gi dom for konvensjonsstrid.
Det uttaler: «Departementet mener videre at det ikke bør stilles noe krav om at forholdet
til den aktuelle menneskerettskonvensjon kommer til uttrykk i domsslutningen selv, så
lenge det blir tatt stilling til det i domsgrunnene.» Den bærende begrunnelse for dette
er at en annen regel ville føre med seg et stort antall uttrykkelige frifinnelser, siden de
fleste anførsler om konvensjonsstrid ikke fører frem (prp. side 154 til 155). Det er ikke
helt lett å se tyngden i denne begrunnelsen. Men departementet trekker også frem at
hvor saksøkeren får medhold i sitt krav på et annet grunnlag enn det menneskerettslige,
vil domstolen kunne unnlate å ta stilling til om det foreligger menneskerettsbrudd –
altså også unnlate å ta stilling til et domskrav på dette punkt (prp. side 154). Dette må
være riktig dersom dommen uansett innebærer en (full) reparasjon av det eventuelle
menneskerettsbrudd. Da er det ikke lenger noe søksmålsbehov i forhold til en slik
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eventuell krenkelse. Men dersom det å gi saksøkeren medhold på et annet grunnlag
ikke fullt ut vil reparere et menneskerettsbrudd, må retten ta stilling til spørsmålet om
konvensjonsbrudd.
Hvilke begrensninger som må stilles opp i adgangen til å kreve dom for at bestemte
handlinger er i strid med EMK eller SP, ut over de vanlige krav til aktualitet,
partstilknytning mv., har vært oppe i flere avgjørelser. Rt‑2015‑921 gjaldt en innsatt i et
åpent fengsel, som på grunn av mistanke om narkotikaforbrytelse i fengselet ble overført
til et fengsel med høyere sikkerhetsnivå. Han krevde vedtaket om overføring kjent
ugyldig, og gjorde blant annet gjeldende at vedtaket om overføring var å regne om straff
etter EMK art. 6. Han fikk ikke medhold. Han hadde anket også over at lagmannsretten
hadde avvist krav på særskilt dom for krenkelse av EMK art. 6. Høyesterett la til grunn
at dette var et rettskrav som det kan avsies dom for. Men det ble så pekt på at kravet til
aktualitet etter § 1‑3 annet ledd da må være oppfylt, og det ble i tilknytning til det, uttalt
at: «Jeg kan ikke se at A har påvist noe reelt behov for å få særskilt dom her» (avsnitt
82). Det må nettopp være det manglende behovet som er kjernen i begrunnelsen. Det er
nærliggende å oppfatte dette slik at når han her har fått prøvd spørsmålet om krenkelse
som ledd i gyldighetsprøvingen av vedtaket om overføring, har han ikke noe behov for
særskilt dom for om det foreligger en krenkelse av EMK art. 6 nr. 2.
Helt annerledes er resultatet og resonnementet i kjennelsen i HR‑2016‑2178‑U. Her
drøfter ankeutvalget nærmere hva som skal til for at det foreligger et «reelt behov» for å
få dom for krenkelse av EMK i et tilfelle hvor det er tatt stilling til dette i premissene for
et annet krav som er pådømt. I en erstatningssak mot staten på grunn av urettmessig
tilbakeholdelse for tvungen legeundersøkelse og observasjon hadde saksøker også
krevet fastsettelsesdom for at det forelå brudd på EMK art. 5 nr. 1. Denne delen av
søksmålet ble avvist i tingretten. Avvisningen ble opprettholdt av lagmannsretten.
Begrunnelsen var nettopp at saksøke ikke hadde noe reelt behov for å få særskilt
fastsettelsesdom for brudd på EMK. Høyesteretts ankeutvalg så helt annerledes på
dette. Utvalget la vekt på flere forhold. Det ble bl.a. vist til at særskilt dom bidrar
til å reparere menneskerettskrenkelsen. At det at et menneskerettsbrudd utgjør
et prejudisielt rettsforhold for et erstatningskrav, kunne klart ikke medføre at den
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rettslige interessen i å få fastsettelsesdom menneskerettsbruddet faller bort eller blir
redusert. I den forbindelse blir det blant annet pekt på at det standpunkt retten inntar
til prejudisielle rettsspørsmålet, ikke kan påankes særskilt. Utvalget konkluderer på
dette punkt med at: «Spørsmålet om det foreligger en konvensjonskrenkelse, kan
bare bli effektivt prøvd gjennom flere instanser dersom det blir gjort til selvstendig
søksmålsgjenstand.» (avsnitt 18).
Reelt sett fraviker HR‑2016‑2178‑U avdelingsavgjørelsen i Rt‑2015‑921. Som rettskilde
veier en avdelingsavgjørelse tyngre enn en ankeutvalgsavgjørelse. Det er imidlertid en
vesensforskjell mellom avgjørelsene også ved at spørsmålet om hva som kreves for at det
skal foreligge et «reelt behov» for særskilt dom for menneskerettskrenkelsen, er utførlig
drøftet av ankeutvalget, mens spørsmålet ikke er drøftet overhodet i dommen fra 2015 –
ut over en sammenkobling til aktualitetskravet. Ankeutvalgsavgjørelsen fra 2016 trekker
frem tunge reelle hensyn for resultatet, men resultatet og resonnementet harmonerer
ikke godt med de forutsetninger departementet la til grunn i proposisjonen. Imidlertid
har nå avgjørelsen i HR‑2016‑2178‑U indirekte fått betydelig støtte i Høyesteretts dom
HR‑2018‑1909‑A. Der konstaterte Høyesterett at uskyldspresumsjonen i Grunnloven § 95
var krenket. Krenkelsen av uskyldspresumsjonen kunne repareres ved at Høyesterett
konstaterte den. Men man fant det «riktig» at krenkelsen og reparasjonen fremgikk
av domsslutningen – dommens avsnitt 66. Se nærmere om HR‑2018‑1909‑A nedenfor
under 2.10. At Høyesterett her fant det riktig, i et tilfelle hvor reparasjonen kunne skje
ved en konstatering av grunnlovskrenkelsen, også å ta krenkelsen av Grunnloven inn i
domsslutningen, synes reelt sett å være et tungt argument om at det samme må gjelde
hvor konstatering kan reparere brudd på EMK. Men full avklaring av rettstilstanden her
vil vi ikke få før vi får en ny avdelingsavgjørelse hvor kravet til «reelt behov» for særskilt
dom for krenkelse av EMK drøftes på en ordentlig måte.
I Rt‑2003‑301 avsnitt 40 til 45 ble det lagt til grunn at den silingsordningen som etter
EMK gjelder hvor et krav om å få fastslått konvensjonsstrid er åpenbart ugrunnet,
også må anvendes i intern norsk rett. Åpenbart ugrunnede krav om å få fastslått
konvensjonsstrid kunne derfor avvises. En slik løsning er imidlertid ikke forutsatt
anvendt etter tvisteloven, jf. NOU A side 201 og prp. side 155. Også ved åpenbart
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ugrunnede krav skal det avsies realitetsavgjørelse. Men i slike tilfeller vil det normalt
være adgang til å avsi dom etter forenklet domsbehandling, jf. § 9‑8.
Dom for krenkelse av andre menneskerettskonvensjoner. Særlig om barnekonvensjonen
2.9 I Rt‑2012‑2039 var spørsmålet oppe om det kunne gis fastsettelsesdom for
krenkelse av barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1. Flertallet besvarte spørsmålet med nei.
Hovedsakelig ut fra en gjennomgang av forarbeidene til tvisteloven ble det lagt til grunn
at «det er retten til effektivt rettsmiddel og hensynet til subsidiaritetsprinsippet som har
begrunnet adgangen til å kreve fastsettelsesdom for brudd på EMK og SP.» Det ble uttalt
at spørsmålet ikke var kommet i noen annen stilling ved avgjørelsen i Rt‑2011‑166, som
gjaldt spørsmål under EMK artikkel 5, dommens avsnitt 99. Førstvoterende pekte også
på at han «vanskelig kan se at det kan være tale om noe egentlig ‘rettskrav’ ettersom
hensynet til barnets beste i barnekonvensjonen artikkel 3 vil være et sentralt, men ikke
nødvendigvis avgjørende, moment ved en helhetsvurdering.» (avsnitt 100). Mindretallet
så det slik at søksmålsadgangen følger «direkte av intern rett, helt uavhengig av
hvor langt de aktuelle konvensjoner krever domstolsbehandling ved påstand om
konvensjonsbrudd.», avsnitt 114 – se også avsnitt 140–141. Artikkel 3 nr.1 påla etter
mindretallets mening statene konkrete plikter overfor det enkelte barn, og det måtte
legges til grunn at disse kunne kreves håndhevd av norske domstoler, avsnitt 115–126.
Flertallets syn må selvsagt legges til grunn i senere saker med likt eller parallelt
rettskildebilde. For konvensjoner med individuell klagerett til et internasjonalt
håndhevingsorgan må det altså kunne kreves fastsettelsesdom for krenkelser av
rettigheter etter konvensjonen som det er forutsatt skal kunne håndheves ved norske
domstoler. Dersom det innføres individuell klagerett til FNs barnekomité for krenkelser
av barnekonvensjonen, må det medføre at det må kunne kreves fastsettelsesdom for
krenkelser av rettigheter etter konvensjonen. Men så lenge det rettskildebildet som var
fremme i plenumssaken vedrørende karakteren av regelen i artikkel 3 nr. 1 er uendret,
må norske domstoler legge til grunn at et krav om dom for at denne bestemmelsen er
krenket, ikke er et «rettskrav» etter § 3‑1.
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Dom for grunnlovskrenkelse
2.10 En rekke grunnleggende rettigheter er nå nedfelt i Grunnloven. I den grad vi står
overfor individrettigheter som nettopp er rettigheter, oppstår spørsmålet om det kan
kreves dom for krenkelser av dem. Eller er det slik at det kan være tilstrekkelig som
reparasjon av krenkelsen at denne konstateres i premissene, og slik at det ikke også
kan kreves at krenkelsen fastslås som et ledd i domsslutningen? Problemstillingen er
ikke drøftet i forarbeidene til grunnlovsendringene i 2014. Menneskerettighetsutvalget
– Lønning-utvalget – er i sin innstilling inne på rettslig prøving av om det er skjedd
en krenkelse av rettigheter etter Grunnloven, Dok. 16 (2011–2012) side 85–86,
men uten å løfte frem spørsmålet om det kan gis fastsettelsesdom for krenkelse. I
HR‑2018‑1909‑A fastslås det at uskyldspresumsjonen i Grunnloven § 96 var krenket.
Høyesterett konstaterer i avsnitt 99 at slik forholdet var i saken, kunne krenkelsen av
uskyldspresumsjonen repareres ved at Høyesterett konstaterer den. Men førstvoterende
– med tilslutning fra de øvrige voterende – «[fant] det imidlertid riktig at krenkelsen og
reparasjonen av denne fremgår av domsslutningen, selv om dette ikke tidligere har vært
praksis i Høyesterett.» Det er nærliggende å forstå dette slik at den krenkete har krav
på at reparasjonen tydeliggjøres gjennom en fastsettelsesdom for krenkelsen. Det er
vanskelig å se annet enn at dette også bør gjelde hvor tilkjennelse av erstatning eller
oppreisning er en nødvendig del av reparasjonen av krenkelsen.
Kravet avhenger av hypotetiske eller fortidige forhold
2.11 I tidligere praksis gikk man langt i å avvise et søksmål hvor kravet var basert på et
faktisk forhold som ikke var inntrådt – et hypotetisk faktum – eller på faktiske forhold
som lå langt tilbake i tid, ut fra at det da gjaldt et abstrakt rettsspørsmål og av den
grunn ikke var et rettsforhold etter tvistemålsloven § 54. Som et eksempel kan vises til
Rt‑1967‑1270. Et søksmål om at en far var berettiget til å overføre en andel med tilhørende
leierett i et gårdsselskap til sin sønn uten at gårdsselskapet kunne gjøre sin forkjøpsrett
gjeldende, ble her avvist med en slik begrunnelse.
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Det er nok mindre naturlig å se et krav som et «rettskrav» etter § 1‑3 første ledd jo mer
hypotetisk eller fortidig det faktisk forhold er. Likevel er det neppe hensiktsmessig
å trekke dette inn ved vurderingen av om det foreligger et «rettskrav» etter § 1‑3
første ledd. Spørsmålet om betydningen av at det faktiske grunnlaget for kravet er
fortidig eller hypotetisk, kommer sentralt inn ved vurderingen av den aktualitet kravet
må ha for å kunne fremmes, jf. § 1‑3 annet ledd, med andre ord ved vurderingen av
søksmålssituasjonen. Det bare kompliserer den samlede bedømmelse om dette også
trekkes inn ved drøftelsen av om kravet, ut fra dets karakter, er et rettskrav. Og det gjør
det lett å overse at det er behovet for rettsavklaring som må være avgjørende. Krav som
det som ble behandlet i Rt‑1967‑1270, ville i dag blitt fremmet til realitetsbehandling ut
fra det behov for rettsavklaring som forelå. Se her NOU A side 191 og Rt‑2006‑769 avsnitt
30.
Vilkår om klarhet
2.11 Et vilkår for å kunne få fremmet et søksmål, må være at det er klarhet i hva
det kreves dom for. Retten og motparten skal ikke her være henvist til å gjette, jf.
Rt‑2013‑1127 avsnitt 20. Retten vil ha en veiledningsplikt med henblikk på å skape
klarhet, jf. § 11‑5 og nedenfor note 6. Men skjer ikke nødvendig avklaring, selv etter
adekvat veiledning fra rettens side, må uklarhet om hva det kreves dom for, kunne gi
grunnlag for avvisning, jf. til illustrasjon Rt‑1992‑154.
Partenes tilknytning til søksmålsgjenstanden. Utgangspunkter
3.1 Det kreves at partene har en viss nærmere tilknytning til det rettskrav som gjøres
gjeldende. Etter § 1‑3 annet ledd må saksøkeren påvise et reelt behov for å få kravet
avgjort «i forhold til saksøkte». Saksøkeren må altså ha et behov, og det må være nettopp i
forhold til den som saksøkes. Ved vurderingen av søksmålsbehovet, er partstilknytningen
et sentralt vurderingsmoment, se note 1.1.
Det er altså etter § 1‑3 et krav til tilknytning til søksmålsgjenstanden både på saksøkerog saksøktesiden. Under note 3.2 og 3.3 behandles tilknytningskravet på saksøkersiden,
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for henholdsvis saker av privatrettslig og saker av offentligrettslig art. Selv om det
ikke alltid er et helt skarpt skille mellom disse to hovedgrupper av søksmål, er det
hensiktsmessig å drøfte tilknytningskravet på saksøkersiden separat for hver av dem.
Kravene til saksøktes tilknytning til søksmålsgjenstanden behandles under note 3.4 og
3.5.
Organisasjoner, foreninger og offentlige organer vil kunne ha tilstrekkelig tilknytning til
rettskrav til å kunne saksøke eller saksøkes. Det gjelder også der rettskravet ikke direkte
gjelder organisasjonens mv. egen rett eller plikt, men hvor den opptrer til fremme av de
interesser den skal ivareta. I tvisteloven er tilknytningskravet for organisasjoner mv. i
slike representative søksmål skilt ut i en egen bestemmelse – se § 1‑4.
Tilknytningskravet for saksøker – privatrettslig forhold
3.2 Gjelder søksmålet saksøkerens egen rett eller plikt, for eksempel eiendomsrett, krav
på vederlag eller plikt i henhold til grunnbyrde, vil han alltid ha nær nok tilknytning til
søksmålsgjenstanden. Dersom søksmålet gjelder slike rettigheter og plikter, vil også
situasjonen være at bare den berettigede eller forpliktede kan reise sak. Mer indirekte
interesse vil normalt ikke være nok, jf. Rt‑1994‑524, hvor to døtre ikke kunne gå til
sak mot en huseier med krav om at deres mor fremdeles hadde sin personlige borett
i behold. I praksis har spørsmålet vært oppe om en person kan fremme et krav om
for eksempel betaling på vegne av en tredje person som ikke gjøres til part i saken. I
Rt‑1969‑1032 ble det lagt til grunn at en skadelidt, som hadde fått fullt oppgjør fra sitt
forsikringsselskap, ikke kunne gå til søksmål i eget navn mot skadevolderen, når han
i realiteten fremmet forsikringsselskapets krav. Se om avgjørelsen Zimmer, LoR 1970,
side 105–111. I Rt‑1971‑425 ble det akseptert at to gårdsbestyrere i eget navn, med andre
ord ikke med gårdeierne som saksøkere, kunne fremme krav om utkastelse av leieboer.
Denne avgjørelsen er fraveket ved Rt‑1989‑338, slik også 474K/92.
Selv om utgangspunktet og hovedregelen er klar – ved privatrettslige krav må
saksøkeren selv pretendere å inneha den rettighet som gjøres gjeldende – kan det i
særlige tilfeller tenkes unntak fra dette. Det vil være tilfeller hvor det foreligger et særlig
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behov for vedkommende til å opptre som saksøker, selv om han ikke pretenderer å være
innehaver av kravet, og tungtveiende reelle hensyn støtter opp om søksmålsadgangen. I
Rt‑2008‑1022 ble det akseptert at selger av en leilighet i et sameie etter gjennomført salg
kunne saksøke sameiet for å få fastslått at leiligheten hadde rett til bodplass i sameiets
fellesarealer. Det forelå et klart behov for selger for å få dom for dette, og en dom ville bli
bindende også for den som hadde kjøpt leiligheten – se avsnitt 23 og 24.
I to avgjørelser fra 2010 er det lagt til grunn at den som selvstendig forvalter krav
på vegne av andre, vil kunne ha søksmålskompetanse. Avgjørelsen i Rt‑2010‑402
gjaldt spørsmålet om tillitsmann for obligasjonslån (Norsk Tillitsmann AS) hadde
søksmålskompetanse i sak om obligasjonseiernes krav mot låntaker. Tillitsmannen
var etter mønsteravtale mellom låntaker, tillitsmannen og obligasjonseierne gitt en
meget sterk stilling til å handle på vegne av obligasjonseierne overfor låntakerne mens
obligasjonseierne blant annet hadde fraskrevet seg retten til selv å ta rettslige skritt
overfor låntakeren, se særlig avsnittene 26–28. Blant annet ut fra det behov som forelå –
avsnitt 44 – ble søksmålskompetanse akseptert for Norsk Tillitsmann AS.
Avgjørelsen om Norsk Tillitsmann AS ble fulgt opp i ankeutvalgets avgjørelse i
Rt‑2010‑646 som gjaldt spørsmålet om Mediebedriftenes Klareringstjeneste AS
kunne anlegge søksmål om krav som tilkommer mediebedrifter som er medlemmer av
Mediebedriftenes landsforening. Etter avtalen mellom disse hadde mediebedriftene
overlatt til Klareringstjenesten å forvalte mediebedriftenes opphavsrettigheter ved
digital rettighetsklarering. Klaringstjenesten skulle overvåke og håndheve eventuelle
rettighetskrenkelser – avsnitt 25. Avtaleforholdet var slik at rettighetshaverne ville
bli bundet av en dom mellom Klareringstjenesten og den som ble saksøkt for brudd på
digitale rettigheter – avsnitt 26.
En ny dom om de samme obligasjonslånene som i Rt‑2010‑402, er Rt‑2014‑577. Nordic
Trustee ASA (tidl. Norsk Tillitsmann ASA) kunne på vegne av obligasjonseierne anlegge
søksmål mot styremedlemmer og personer i ledelsen av låntakerselskapet. Situasjonen
var at låntakeren hadde misligholdt lånene og var slått konkurs. Det var et sterkt praktisk
behov for at tillitsmannen måtte kunne anlegge søksmålet. Tillitsmannsordningens
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formål var nettopp å ivareta obligasjonseiernes interesser der det oppstår vanskeligheter
i låneforholdet. Det ble pekt på at obligasjonseierne ville bli bundet av avgjørelsen
etter reglene om avledet rettskraft, men samtidig uttalt at avledet rettskraft ikke var
et absolutt vilkår for at tillitsmannen skulle ha søksmålskompetanse. Det ble i den
sammenheng uttalt at heller ikke avgjørelsen i Rt‑2010‑402 og Rt‑2010‑646 kunne
forstås slik at avledet rettskraft overfor rettighetshaverne var et absolutt vilkår for
søksmålskompetanse for kravsforvalteren, se særlig avsnittene 28, 39, 41, 42 og 44.
I Rt‑2006‑238 ble det ikke akseptert søksmålskompetanse for en «reciever» i USA, som
hadde fullmakt til å bestyre midler på vegne av en gruppe kreditorer. Det må fortsatt
være utgangspunktet at det å bestyre andres formue og krav, i utgangspunktet ikke gir
søksmålskompetanse for bestyreren. Redegjørelsen i avgjørelsen for hva slags midler
saken gjaldt, kontraktsforholdet mellom eierne av midlene/kravene og «recieveren»
samt de praktiske behov som forelå for at «recieveren» skulle få opptre, er imidlertid
meget snau, så det er vanskelig med sikkerhet å fastslå at avgjørelsen ville kunne vært
opprettholdt i dag ut fra den etterfølgende rettspraksis som det er redegjort for ovenfor.
Det følger også av hovedregelen om at det for privatrettslige rettigheter kun er den
som pretenderer å inneha rettigheten som kan gå til søksmål om den, at en mer avledet
økonomisk interesse ikke er tilstrekkelig. Rt‑2000‑1130 gir tilsynelatende et unntak fra
dette, men her var rettigheten – en gjeldsforsikring tegnet av B – tegnet også for direkte
å sikre A, som var sameier i den aktuelle eiendommen. Søksmålskompetanse for A ble
akseptert.
Deltakere i et rettsfellesskap må kunne gå til søksmål om rettsfellesskapet rettigheter og
plikter i tilfeller hvor rettsfellesskapet ikke er et selvstendig rettssubjekt, se Skoghøy side
447–448. Det vil gjelde for sameiere i et sameie og for deltakere i ansvarlige selskaper.
Dette utgangspunktet snus hvor rettsfellesskapet er et eget rettssubjekt, f.eks. et
aksjeselskap. Selv om rett eller plikt for selskapet har store økonomiske virkninger for en
aksjeeier, vil han ikke kunne gå til søksmål når han selv ikke er direkte rettighetshaver
eller pliktsubjekt, jf. Rt‑2013‑6 avsnitt 16, Rt‑1990‑1203. Rt‑1987‑590 og Rt‑1975‑1166.
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Aksjeloven og allmennaksjeloven § 17‑4 gir imidlertid innenfor sitt virkefelt adgang for
aksjeeiere til å gjøre gjeldende erstatningsansvar på selskapets vegne og i dets navn.
Særlig der rettssubjektet er under oppløsning, vil det være unntak fra utgangspunktet
om at de med rettigheter i fellesskapet ikke kan gå til søksmål om fellesskapets
rettigheter og plikter, se konkursloven §§ 114 tredje ledd og 118 annet ledd og skifteloven
§ 22 annet ledd. Det er en forutsetning at ikke boet selv vil reise søksmål. Som påpekt av
Skoghøy side 448, må de nevnte lovregler ses som uttrykk for en mer generell regel om
formuesmasser under avvikling, se i denne forbindelse Rt‑2008‑1741, Rt‑2008‑1058 og
Rt‑1996‑350.
Også der et rettssubjekt er under etablering, vil personer som kan få rettigheter i
rettssubjektet, kunne ha søksmålskompetanse. Det vil være tilfellet i et såkalt flytende
dødsbo, et bo som ikke er overtatt til offentlig eller privat skifte, der arvinger vil
kunne saksøke en tredjeperson eller en medarving til fordel for formuesmassen, jf.
HR‑2016‑738‑U.
Nokså generelt gjelder at den som utleder sin rett fra A, ikke kan gå til søksmål mot
B om As rettighet. Den som har leiet fiskerett fra A, kan ikke gå til søksmål om As
eiendomsrett i forhold til B, men derimot kan han få fastslått sin egen rett til fiske i
forhold til B, jf. Augdahl side 75. På samme måte må en panthaver være avskåret fra å få
dom for pantsetteren As eiendomsrett. Derimot må han kunne få dom for at hans egen
panterett står seg i forhold til B som bestrider As eiendomsrett. En kausjonist vil ikke
kunne få dom for at hovedforpliktelsen er ugyldig eller bortfalt, derimot for at kreditor
ikke har noe krav mot ham selv.
Arbeidstakere eller deres organisasjon vil ikke kunne gå til søksmål om arbeidsgiverens
rettigheter i forhold til tredjeperson, sml. Rt‑2006‑1533, Rt‑2005‑597 og Rt‑2001‑1505. Se
om avledede interesser Backer, Rettslig interesse side 126 flg.
Om overordnet tariffparts adgang til å reise søksmål hvor saken direkte gjelder et
tariffbundet medlem, se Rt‑2012‑1702 avsnitt 42.
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Hvis saken gjelder saksøkerens egen rett eller plikt, er det ikke til hinder for søksmål at
for eksempel hans økonomiske interesse i å få gjennomført søksmålet er liten. Det kan
være andre som får den økonomiske fordel, jf. Rt‑1958‑891, eller avgjørelsen kan av andre
grunner få liten praktisk betydning, jf. Rt‑1987‑851.
Ved rettigheter som tilkommer en ubestemt krets av rettighetshavere, vil det normalt
være slik at søksmålet må anlegges av en som er naturlig representant for kretsen,
og ikke av den enkelte, se NOU A side 187. I Rt‑1918‑447 ble en kommune ansett
søksmålsberettiget for krav knyttet til et legat til fordel for «trængende hersteds». Dersom
en ubestemt krets må antas å gjelde et nokså begrenset antall rettssubjekter, vil det
kunne gi grunnlag for å akseptere at en som faller innenfor kretsen, reiser sak – dersom
vedkommende må oppfattes å være berørt slik at det er naturlig at han får forfølge kravet.
Ved krav med grunnlag i allemannsretter, vil enkeltpersoner som særlig er berørt og
derfor har et reelt søksmålsbehov, kunne opptre som saksøkere, Rt‑2009‑679, sml. også
Rt‑2006‑1042 avsnitt 25. I avgjørelsen i Rt‑2009‑679 hadde tvisten om allemannsretten
«klar og direkte betydning» for saksøkerens næringsvirksomhet. Men også tyngre
virkninger av ikke-økonomisk art vil trekke i retning av at den enkeltperson som er
berørt slik, må kunne reise sak. Ellers vil nok ofte foreninger eller offentlige organer peke
seg ut som naturlige saksøkere i tvister om allemannsretter, jf. § 1‑4, se note 2 og 4 til
bestemmelsen.
Ved tvangsfullbyrdelse er det ikke upraktisk at den fullbyrdelsen retter seg mot, hevder
at han ikke har rettigheter i den gjenstand tvangsforretningen gjelder. Tross sin
pretensjon om manglende rettigheter, vil han ha rettslig interesse i å anvende rettsmidler
mot en avgjørelse om at tvangsmiddelet skal gjennomføres, se Rt‑2011‑741, Rt‑1990‑701
og Falkanger mfl. side 254.
Tilknytningskravet for saksøker – offentligrettslige forhold. Problemstilling
3.3 Også ved offentligrettslige forhold stilles det krav til saksøkerens tilknytning til
søksmålsgjenstanden. Det kan være åpenbart at tilknytningen er tilstrekkelig. Det
gjelder for eksempel hvis den som er gitt et offentlig pålegg, reiser sak og bestrider

Tvisteloven - (tvl.): § 1-3. Søksmålsgjenstand, partstilknytning og søksmålssituasjon
Skrevet av Tore Schei, Arnfinn Bårdsen, Dag Bugge Nordén, Christian H.P. Reusch og Toril M. Øie.
Lastet ned fra juridika.no 29. oktober 2020 10:09

265

42

gyldigheten av pålegget. Men tilknytningen kan være fjernere. A ønsker for eksempel
gjennom søksmål å bestride gyldigheten av en dispensasjon hans nabo B har fått fra
reglene i bygningsloven eller bygningsforskriftene. Også en slik tilknytning vil være
tilstrekkelig hvis A rent faktisk er berørt av dispensasjonen, jf. nedenfor, mens for
eksempel en huseier som ikke er nabo til den som har fått dispensasjon, ikke vil kunne
gå til sak ut fra en mer generell interesse i at bygningsrettslige regler håndheves riktig.
Det må trekkes en grense mellom de tilfellene der tilknytningen er sterk nok, og de
tilfellene der den er for svak.
Ugyldighetssøksmål og håndhevelsessøksmål
Når det gjelder tilknytningskravet, er det ikke grunn til å skille mellom de to
hovedgruppene av søksmål vedrørende offentligrettslige rettsforhold, søksmål om
gyldigheten av forvaltningsvedtak og håndhevelsessøksmål – søksmål for å få håndhevet
offentligrettslige regler overfor private rettssubjekter eller offentlige organer. Det er i
dag ikke tvilsomt at den som er berørt i tilstrekkelig grad, kan opptre som saksøker i
begge typer søksmål. Tilknytningskravet er prinsipielt sett det samme, men det aktuelle
inngrepet eller den aktuelle myndighetsutøvelsen vil selvfølgelig få betydning for hvem
som konkret er berørt i en slik grad at de kan opptre som saksøkere.
Momenter ved vurderingen av om saksøkeren har en tilstrekkelig tilknytning til
søksmålsgjenstanden
Den myndighetsutøvelsen retter seg mot, har selvsagt tilstrekkelig tilknytning til
denne til å kunne gå til søksmål om rettmessigheten av myndighetsutøvelsen. Dette
gjelder uten hensyn til hvor inngripende myndighetsutøvelsen er overfor ham.
Myndighetsutøvelsen kan være så knyttet opp til den konkrete parten og hans interesser
at bare han kan angripe den ved søksmål.
Søksmål om gyldigheten av skatte- og avgiftsvedtak vil bare kunne anlegges av det
rettssubjektet som er ilagt skatten eller avgiften, jf. som eksempler Rt‑1997‑713 og
Rt‑1996‑596. Den vil ikke kunne angripes av andre rettssubjekter, selv om vedtaket har
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faktiske virkninger for dem. Men i visse situasjoner vil likningsorganet kunne treffe
vedtak om at en skattyter – A – er ansvarlig for det beløp en annen skattyter – B – er ilagt
som skatt. A vil selvsagt kunne få prøvd sin egen betalingsplikt etter vedtaket. I denne
prøvingen må A kunne få prøvd prejudisielt holdbarheten av likningen for B så langt det
berører As betalingsplikt, jf. Rt‑2012‑160 særlig avsnitt 38, 41 og 53. I Rt‑2013‑858 ble det
lagt til grunn at et selskap som inngikk i en fellesregistrering etter merverdiavgiftsloven
§ 2‑2 tredje ledd, kunne reise søksmål om gyldigheten av et etterberegningsvedtak så
langt vedtaket gjaldt selskapets egen omsetning og innebar at selskapet skal belastes
avgift. Vedtaket var rettet mot det fellesregistrerte avgiftssubjektet. Se foran under note
2.2 om kommuners adgang til å angripe gyldigheten av skattevedtak.
Søksmål til prøving av gyldigheten av vedtak om utvisning etter utlendingsloven kan
bare anlegges av den utviste selv, ikke også av nærstående som ektefelle og barn, jf.
HR‑2017‑1130‑A. Det at deres påstandsgrunnlag er bygget på at utvisningsvedtaket
krenker deres egne rettigheter til privatliv etter EMK artikkel 8, og at de ikke påberoper
seg krenkelse av den utvistes rettigheter, endrer ikke dette. De er ikke parter i
forvaltningssaken. Det følger av utlendingsforskriften § 17‑1 første ledd. Hadde de
vært parter i forvaltningssaken, ville de hatt søksmålsrett om vedtaket, men det er
altså ikke situasjonen. Den påståtte krenkelsen av deres egne rettigheter etter EMK
gir dem, om de ikke når frem for nasjonale myndigheter, som «victim» etter EMK
artikkel 34 rett til å klage krenkelsen inn for EMD. Men de har også krav på en effektiv
prøvingsrett ved nasjonal myndighet. Høyesterett la i avgjørelsen til grunn at den
vurdering som skal foretas i saken etter utlendingsloven § 70, og barnets rett til å bli
hørt etter utlendingsforskriften § 17‑3, innebar en fullt forsvarlig prøving av om deres
rettigheter etter EMK artikkel 8 var krenket. I vurderingen ble også trukket inn deres
mulighet for å erklære partshjelp med hjemmel i tvisteloven § 15‑7 første ledd bokstav a.
Selv om utvisningsvedtakets personlige karakter ikke er løftet frem som det sentrale
element i begrunnelsen, må det likevel oppfattes slik at de avgjørelser hvor dette er tungt
vektlagt, har vært viktige, se avsnitt 40 med henvisning til disse avgjørelsene.
Et unntak fra praksis om at det kun er den utviste som kan være part, er Høyesteretts
avgjørelse i Rt‑2015‑93, den såkalte Maria-dommen. Her ble det lagt til grunn at datteren
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til en utvist kvinne skulle vært gitt partsrettigheter ved utlendingsmyndighetenes
behandling av saken. Hun hadde derved også rettslig interesse i å få prøvd vedtaket
for domstolene. Saken gjeldt et meget spesielt tilfelle der datteren ville bli uten
omsorgsperson i Norge om moren ble utvist. Tross ulikheten til HR‑2017‑1130‑A, er det
usikkert om resultatet i Rt‑2015‑93 vil bli opprettholdt om det på nytt skulle komme opp
et lignende tilfelle – se i denne sammenheng HR‑2017‑1130‑A avsnitt 35.
Vedtak som er stekt knyttet opp til den konkrete parten, er blant annet vedtak
om sosialstøtte o.l. Rt‑1990‑874 (Fusa-dommen) gjaldt gyldigheten av vedtak om
hjemmehjelp og kontantstønad til en funksjonshemmet. Den vedtaket gjaldt, anla sak.
Hun anket lagmannsrettens dom i saken, men døde samme dag som ankeerklæringen
var inngitt. Norges Handikapforbund, som for øvrig hadde vært hjelpeintervenient
(partshjelper) i saken, kunne fortsette ankesaken. Det var det sterke behovet for rettslig
avklaring som bar resultatet. Ellers er det vanskelig å se at en organisasjon kan fremme
slike krav på konkrete ytelser til en enkeltperson. Noe annet er at organisasjonen vil
kunne opptre som partshjelper. Se også Rt‑1999‑319 – krav om renter ved refusjon av
investeringsavgift kunne bare fremsettes av den personlige kreditor for rentekravet, ikke
bransjeorganisasjonen. Et vedtak om dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven
§ 36 vil avhenge av partens forhold og er i den forstand av personlig art. Partens advokat
vil ikke kunne gå til søksmål om gyldigheten av et avslag på dekning, selv om et avslag
indirekte vil ramme ham, jf. Rt‑2013‑1567.
Normalt vil arbeidstakere eller deres organisasjon ikke kunne gå til sak om rettigheter og
plikter for den bedrift de er ansatt i, jf. Rt‑2006‑1533 og Rt‑2001‑1505. Slik tilknytning vil
de, spesielt deres organisasjon, imidlertid normalt ha ved offentligrettslige plikter som
nettopp gjelder, eller har en sentral side til arbeidstakerne eller arbeidsmiljøet.
I andre situasjoner enn der myndighetsutøvelsen på en måte som nevnt er sterkt
knyttet opp til den konkrete parten og hans interesser, vil også en mer indirekte
interesse kunne være tilstrekkelig, sml. forvaltningsloven § 28 som gir klagerett
også til dem med «rettslig klageinteresse». Generelt vil saksøkeren ha tilstrekkelig
tilknytning til søksmålsgjenstanden i saker om berettigelsen av foretatt eller unnlatt
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myndighetsutøvelse, hvis han er berørt i en slik grad at det fremtrer som naturlig at han
opptrer som saksøker. Virkningene for saksøkeren, faktisk og rettslig, og nærheten til
myndighetsutøvelsen, vil være sentralt.
På mange områder vil det kunne foreligge forvaltningspraksis med hensyn til hvem
som har rettslig klageinteresse etter forvaltningsloven § 28. Dersom den som går til
søksmål, har hatt eller ville ha hatt rettslig klageinteresse i forvaltningssaken, vil
det være et vesentlig moment for at han også har tilstrekkelig interesse i å få prøvd
gyldigheten av forvaltningsvedtaket gjennom søksmål, jf. Rt‑1986‑1164 og Rt‑1980‑1070.
Manglende klageadgang vil derimot være et moment mot søksmålsinteresse etter § 1‑3,
jf. Rt‑2004‑1804, Rt‑1993‑445 og Rt‑1986‑1173. Men det behøver ikke være sammenfall
mellom rettslig klageinteresse etter forvaltningsloven § 28 og søksmålsinteresse etter
§ 1‑3, se HR‑2017‑1130‑A avsnitt 37 til 38 og Rt‑1993‑1588.
Det er ikke et vilkår at saksøkeren må ha en subjektiv interesse i søksmålet som er
vernet av de materielle lovreglene. Det avgjørende er om vedtaket objektivt sett får slike
virkninger for saksøkeren at han bør kunne gå til sak, se prp. side 366–367, Skoghøy side
456 og nedenfor note 2 til § 1‑4. Prp. side 367 angir uttrykkelig at resultatet i Rt‑1982‑809
måtte blitt et annet etter tvisteloven enn etter tvistemålsloven. Saken gjaldt et søksmål
fra næringsdrivende og deres organisasjoner med krav om at en bruksendringstillatelse
for et bygg fra industri til varehandel skulle kjennes ugyldig. Kjæremålsutvalget la
til grunn at etableringsloven av 1976, som hjemlet vedtaket, utelukkende tok sikte
på å ivareta offentlige interesser. Lovens hensikt var ikke å verne næringsdrivendes
konkurransemessige interesser. Når saksøkernes interesser lå her, måtte søksmålet
avvises. Men – som påpekt – dette skal altså ikke gjelde etter tvisteloven. Her blir det
et spørsmål om det for vedkommende saksøker ut fra hans posisjon er naturlig at han
opptrer som saksøker for å få håndhevet de offentligrettslige reglene på en korrekt måte.
Særlig for næringsorganisasjoner vil det kunne være tilfellet, se note 2 til § 1‑4.
Ved utøvelse av forvaltningsmyndighet vil ofte et offentlig organ avgi uttalelse eller gi
en tilrådning til et annet offentlig organ som treffer vedtaket. Et offentlig organ kan også
være inne i saken ved at det treffer vedtak i første instans, som så overprøves av et annet
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organ etter klage eller gjennom omgjøring. Dersom førsteinstansen er et kommunalt
eller fylkeskommunalt organ, og klageinstansen er statlig, oppstår spørsmålet om
kommunen eller fylkeskommunen kan reise søksmål mot staten og kreve det statlige
vedtaket kjent ugyldig, eventuelt også kreve erstatning av staten. Tidligere var det klare
utgangspunktet at det ikke var adgang til å reise et slikt gyldighetssøksmål. Men dette
er nå langt på vei endret ved vedtakelsen av tvisteloven § 1‑4 a, se nedenfor om denne
bestemmelsen. I et gyldighetssøksmål etter § 1‑4 a kan en tilgodesett part trekkes inn, jf.
forutsetningsvis § 1‑4 a femte ledd.
Til nærmere belysning av tilknytningskravet på saksøkersiden, hvor den foretatte eller
unnlatte myndighetsutøvelse ikke er direkte rettet mot saksøkeren, nevnes:
Eier av fast eiendom vil kunne reise søksmål om rettmessigheten av utnyttelsen av
naboeiendommer, jf. som eksempler Rt‑1961‑891 og Rt‑1964‑93. Men også i slike tilfeller
kan det oppstå vanskelige grensetilfeller. Eieren av en eiendom som ligger 500 meter
fra den eiendom som skal utnyttes, vil neppe kunne gå til sak for å få fastslått at en
villa det er gitt byggetillatelse til, er for stor i forhold til gjeldende bestemmelser om
utnyttingsgrad. Derimot vil han trolig kunne gå til sak og få prøvd om bygging av en
fabrikk på eiendommen er i strid med gjeldende regulering for strøket.
I stor utstrekning vil næringsdrivende – iallfall deres organisasjoner, se § 1‑4 – kunne gå
til søksmål om gyldigheten av tillatelser mv. til å drive virksomhet innen vedkommende
næring.
Det er neppe vesentlig forskjell på kravene til saksøkerens tilknytning til
søksmålsgjenstanden om søksmålet har økonomisk betydning for ham, eller om det er
ideelle interesser som påberopes. Som eksempler på saker der ideelle interesser søkes
ivaretatt, se Rt‑1961‑451, Rt‑1980‑569 og Rt‑1985‑498.
Tilknytningskravet på saksøkersiden er i prinsippet det samme hvor det er
rettmessigheten av generelle forvaltningsbestemmelser som ønskes prøvd. Men hvor det
åpnes for en mer abstrakt prøving av forskrifter, vil situasjonen kunne være at det bare
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er en organisasjon som ivaretar vedkommende interesse, som i praksis vil kunne være
saksøker, se nærmere note 2 til § 1‑4.
Om tilknytningskravet ved vedtak etter barnevernloven, se note 1 til § 36‑3
Saksøktes tilknytning til søksmålsgjenstanden – Generelt
3.4 Også på saksøktesiden må det kreves en nærmere tilknytning til
søksmålsgjenstanden. Dels er det spørsmål om hvem som har en slik tilknytning til
søksmålsgjenstanden at han kan saksøkes, og dels er det spørsmål om alle som har en
nærmere bestemt tilknytning, må gjøres til saksøkt.
Oftest vil ikke spørsmålet om tilknytning til søksmålsgjenstanden på saksøktesiden –
passiv søksmålskompetanse – volde særlige problemer. Saksøkeren vil i egen interesse
rette sitt søksmål mot den person han mener å ha et krav mot, eller rette søksmålet mot
det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket han ønsker prøvd rettmessigheten av.
Om han faktisk har noe grunnlag for sitt krav mot vedkommende part, vil det høre til
realiteten å ta stilling til.
Enkelte plikter vil etter sin art bare påhvile bestemte rettssubjekter. Et søksmål om
en slik plikt må da – dersom det skal kunne fremmes – anlegges mot dette bestemte
rettssubjektet. Et praktisk eksempel her er dom for krenkelse av EMK eller SP. Det
må anlegges mot staten. Det er statene som er pliktsubjekter etter konvensjonene, jf.
Rt‑2009‑1350 avsnitt 24 og Rt‑2008‑1601 avsnitt 63. Om prosessuelle vilkår ellers for å få
fremmet et slikt krav, se note 2.8.
Søksmål vil ikke kunne anlegges mot noe rettssubjekt som ikke pretenderer å ha en rett
som er uforenlig med det krav saksøkeren fremmer, jf. Rt‑2002‑1497 og Rt‑1994‑541 –
se dog note 3.2 vedrørende tvangsfullbyrdelse der saksøkte hevder at han ikke har noen
rett i den gjenstand tvangsforretningen retter seg mot. Domskravet må pretendere en
konflikt med den som gjøres til saksøkt. Men det ligger ikke noe mer i dette enn at det vil
være av betydning for saksøkeren å få avgjort kravet i forhold til saksøkte. At saksøkte
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for eksempel erkjenner å skylde saksøker det beløp som kreves og aksepterer at kravet er
forfalt, er ikke til hinder for fullbyrdelsessøksmål for kravet om beløpet ikke betales.
Dersom det rettskravet som er fremmet direkte gjelder rettigheter og plikter for
et rettssubjekt, må dette rettssubjektet saksøkes, jf. Rt‑2011‑1502, Rt‑2010‑1361,
Rt‑2002‑963 og Rt‑2002‑417. Hvor en tredjepart er berørt mer som en refleksvirkning av
dommen, kan løsningen være noe usikker, jf. nedenfor under 3.5 om trepartsforhold.
HR‑2019‑762‑U, se særlig avsnitt 16–23, gjaldt et tilfelle hvor en mor som satt i uskiftet
bo, overdro en fritidseiendom til sin sønn, C. To døtre anla sak mot moren og C og nedla
blant annet påstand om at moren pliktet å gi dem et tilsvarende oppgjør etter arveloven
§ 21 annet ledd. Denne delen av søksmålet måtte avvises i forhold til C. Utfallet av tvisten
på dette punkt ville ikke etablere nye rettigheter eller forpliktelser for C eller på annen
måte ha betydning for hans rettsstilling. At det indirekte kunne få økonomisk virkning
for ham som arving, var ikke tilstrekkelig. Subsidiært var det nedlagt påstand om at
uskifteboet skulle skiftes, og at det skulle skje en avkortning i arven for C. Avkortning
var en nødvendig følge av at den som satt i uskiftet bo, hadde rådet over boet i strid
med arveloven § 21 annet ledd. Kravet til rettslig interesse var da til stede for begge de
to delene av den subsidiære påstanden. Det er her grunn til å tilføye at denne delen av
søksmålet ikke bare kunne, men også måtte anlegges også mot C, jf. nedenfor under 3.5.
Et nokså spesielt tilfelle gir HR‑2018‑1463‑U. Talma sameby pretenderte å ha
eksklusive rettigheter til reinbeite i et større område enn det som følger av forskrift til
grensereinbeiteloven, og uten begrensinger til den beiteperioden som er fastsatt i loven.
Ut fra pretensjonen hadde lovreguleringen innskrenket samebyens ervervede rettigheter
gjennom inngrep som har virkning som ekspropriasjon uten vederlag. Staten sto bak
inngrepet i egenskap av å være reguleringsmyndighet, og samebyen gjorde gjeldende
at en dom i samebyens favør måtte få konsekvenser for reguleringen. Staten hadde
i egenskap av reguleringsmyndighet nødvendig tilknytning til kravet om eksklusive
rettigheter til reinbeite til at staten her var rett saksøkt – avsnitt 28 til 37. Statskog SF var
registrert grunneier og kunne saksøkes som det – avsnitt 43. Det kan tilføyes at her, hvor
det var krevet dom for rettigheter på privatrettslig grunnlag, kunne søksmålet ikke vært
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fremmet alene mot staten som reguleringsmyndighet. Også eieren måtte vært trukket
inn, slik eieren – Statskog SF – var i saken, jf. nedenfor om tvungent prosessfellesskap i
privatrettslige forhold.
Særlig i offentligrettslige forhold kan det oppstå spørsmål om hvem som må saksøkes
hvor gyldigheten av et forvaltningsvedtak angripes. Det som er klart, er at et søksmål til
prøving av gyldigheten av vedtaket iallfall må rettes mot det offentlige, jf. Rt‑2000‑1195,
Rt‑2004‑1804 avsnitt 27 og Rt‑2008‑230. Den sistnevnte avgjørelsen viser at selv om
den offentlige parten aksepterer en dom for ugyldighet, vil den som er berettiget etter
vedtaket, kunne påanke avgjørelsen med krav om dom for ugyldighet, men må da rette
anken også mot den offentlige parten. Kravet må også rettes mot det offentlige, selv
om det ikke er formulert som et krav om ugyldighet, men hvor realiteten er at rett eller
plikt ved vedtaket søkes tilsidesatt ved at det ikke er gyldig, jf. Rt‑2000‑1195 og Skoghøy
side 464–465. At gyldigheten av forvaltningsvedtaket må kunne prøves prejudisielt i en
sak mellom private parter, må forstås med denne vesentlige reservasjonen. At søksmål
om gyldigheten av forvaltningsvedtak må anlegges mot det offentlige, følger i dag
forutsetningsvis også av § 1‑5.
Enkelte forvaltningsorganer avgjør tvister mellom private parter. Her vil det ofte, direkte
eller forutsetningsvis, være bestemt at søksmål ikke kan reises om gyldigheten av
vedtaket, men at tvisten mellom de private partene kan bringes inn for domstolene. I
et slikt tilfelle hverken kan eller skal forvaltningsorganet gjøres til part. Et eksempel
her gir vedtak av forbrukerklageutvalget, se forbrukerklageloven § 7. Riktignok
bruker loven uttrykket «bringe vedtaket inn for tingretten», men det er ikke tvilsomt
at det er tvisten mellom partene som kan bringes inn for domstolene, og at staten
(forbrukerklageutvalget) ikke kan eller skal gjøres til part i tvisten her. Det kan også være
fastsatt i loven eller forskriften at det bare er de private partene som skal være parter der
saken bringes inn for domstolene etter at forvaltningsorganet har truffet vedtak. Da er
det tvisten mellom de private partene og ikke gyldigheten av vedtaket som domstolene
tar stilling til. Et eksempel her er vedtak av klagenemnda for miljøinformasjon, jf.
forskrift 14. desember 2003 nr. 1572 § 10. Men det er ikke unntaksfritt at hvor vedtaket
reelt sett gjelder en tvist mellom private parter, så er det ikke gyldigheten av vedtaket,
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men den underliggende tvisten som prøves i et søksmål hvor utelukkende de private er
parter. Det gjelder blant annet vedtak etter barnelova § 70 annet ledd, jf. nedenfor under
note 3.5 om Rt‑2015‑641.
Skoghøy side 463–464 ser de to første tilfellene – vedtak av forbrukerklageutvalget
og vedtak av klagenemnda for miljøinformasjon – under synsvinkelen vedtak av
domstolslignende forvaltningsorgan som ikke har noen forvaltningsrettslig funksjon.
Ved vedtak av slike organer skal søksmålet ikke anlegges som et søksmål om
gyldigheten av vedtaket, men som et søksmål om de omtvistede rettigheter eller plikter.
Søksmålet skal da gå mellom den materielt forpliktede og den materielt berettigede.
Myndighetsorganet skal ikke trekkes inn i saken. Denne synsmåten er treffende for
vedtak av forbrukerklageutvalget. Men den er ikke like opplagt riktig for vedtak av
klagenemnda for miljøinformasjon. Det er en betydelig offentlig interesse i at private
parter får tilgang til relevant og korrekt miljøinformasjon fra andre private parter.
Også dette offentligrettslige hensynet blir ivaretatt ved klagenemndas vedtak. Ut fra
det vil det være naturlig å se det slik at nemnda gjennom sine vedtak også utøver en
forvaltningsrettslig funksjon. Men det er altså bestemt i forskrift at det er tvisten mellom
partene, og ikke gyldigheten av vedtaket, som kan bringes inn for domstolene.
Ved søksmål om gyldigheten av forvaltningsvedtak kan det oppstå spørsmål om organet
som har truffet vedtaket, er kommunalt, fylkeskommunalt eller statlig. Vedtak kan også
være truffet i flere instanser. Hvem som er rett saksøkt i disse tilfellene, er regulert
i § 1‑5. Når det gjelder erstatningskrav mot det offentlige, må det for å føre frem i
realiteten rettes mot det rettssubjekt – kommune, fylkeskommune eller stat – som det
organ som har begått den pretenderte feil, hører under. Om saksøker tar feil her, vil det
ikke lede til avvisning, men til frifinnelse, se Schei LoR 1981 side 351–352.
Trepartsforhold og spørsmål om tvungent prosessfellesskap
3.5 Offentlig myndighetsutøvelse kan angå to eller flere parter med motstridende
interesser. A søker og får byggetillatelse som naboen B mener det ikke er grunnlag
for å gi. A får i konkurranse med B en kommunal stilling. Hvis B vil gå til søksmål om
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vedtaket, skal søksmålet da rettes mot kommunen eller mot A, som fikk det han søkte
om, eller mot både A og kommunen? Spørsmålet kan ikke besvares generelt – ut over at
søksmålet iallfall må rettes mot den eller de parter som må gjøres til saksøkt for at en
dom i saksøkers favør skal få reelle virkninger for ham.
Også i privatrettslige forhold kan det oppstå slike trepartskonstellasjoner. Avgjørelsen
i Rt‑2002‑816 illustrerer dette. Det var tvist mellom A og B om eiendomsretten til en
aksjepost. A gikk til søksmål mot selskapet med krav om innføring i aksjeeierboken
at han var eier av aksjene. Adgangen til å utøve aksjonærrettigheter er knyttet til slik
innføring, jf. aksjeloven § 4‑2. Søksmålet var kun rettet mot selskapet, ikke også mot B.
Søksmålet ble avvist. Kjæremålsutvalget uttalte bl.a.:
«En dom mot selskapet om at det plikter å føre saksøkeren inn i aksjeeierboken for et bestemt antall
aksjer, vil kunne medføre at en annen aksjonær får sitt antall aksjer redusert. Vedkommende vil
dermed i neste omgang kunne anlegge søksmål mot selskapet med krav om at aksjeeierboken endres
på ny. Dette taler i seg selv klart for at det ikke er tilstrekkelig å saksøke selskapet, men at også den
andre aksjonæren må saksøkes når man velger å saksøke selskapet.» (side 818)

Det ble videre vist til de konsekvenser en innføring ville ha for den andre aksjonæren – B
– for eksempel ved avstemninger på generalforsamlinger, og at dette bygget opp under at
det her ikke var tilstrekkelig å saksøke selskapet.
Illustrerende er også dommene om tvungne trepartsforhold i saker om omstøtelse
etter arveloven § 19. I Rt‑2010‑1361 kom Høyesterett til at omstøtelsessøksmålet, som
var anlagt mot kjøperen, også skulle vært rettet mot selgeren. Det ble lagt vekt på
at i sak som kun var anlagt mot kjøperen, ville dommen ikke bli rettslig bindende
for overdrageren, jf. tvisteloven § 19‑15 første ledd. Men skal omstøtelseskravet
gjennomføres, vil det direkte berøre overdragerens rettigheter og plikter. Eiendommen
måtte da tilbakeskjøtes henne, samtidig som hun måtte tilbakeføre det vederlaget hun
hadde fått. Men var hun ikke part i saken, ville hun ikke være bundet av dommen, og hun
ville kunne blokkere en omstøtelse. Både oppgjørstekniske hensyn og det selvstendige
hensyn det kunne være for overdrageren å få overlate ansvaret for eiendommen til andre,
tilsa at hun ble gjort til part – se avsnitt 37–38.
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I Rt‑2011‑1502 ble det lagt til grunn at også i de rene gavetilfeller må overdrager gjøres
til part sammen med gavemottaker ved søksmål etter arveloven § 19 – avsnitt 51. Det
ble blant annet vist til at et omstøtelsessøksmål etter arveloven § 19 direkte gjelder den
rett den som sitter i uskiftet bo har til å disponere over boet – avsnitt 45, og at klare
rettstekniske hensyn talte for å ha samme løsning som ved gavesalgstilfellene – avsnitt
50. Resultatet er lagt til grunn i en annen dom av samme dag, se Rt‑2011‑1517.
Ved innløsning av festetomt må alle som har ideelle andeler i festeretten, gjøres til parter,
jf. Rt‑2014‑819.
Sentralt i disse avgjørelsene er at nødvendig rettsavklaring, og også det som er
nødvendig for å få gjennomført kravene, tilsier at også tredjemann må trekkes inn som
part. Det er en konsekvens av rettskraftsreglene. Kun ved å trekke inn tredjemann kunne
den som fremmet kravene, få den rettsstilling som var forutsatt.
I offentligrettslige forhold oppstår spørsmålet om nødvendig trepartsforhold
bare hvis det kreves ugyldighet av et forvaltningsvedtak. Da må det offentlige –
vedtaksmyndigheten – saksøkes. Spørsmålet er om et slikt søksmål også må rettes mot
en part som er tilgodesett ved vedtaket. Dersom saksøkeren nøyer seg med å kreve
erstatning, har han ingen plikt til å trekke inn en tilgodesett tredjepart som saksøkt,
med mindre han også velger å fremme et erstatningskrav mot denne. Den eller de
erstatningskravet rettes mot, må gjøres til saksøkt, andre kan ikke trekkes inn som parter
i forhold til dette kravet.
For trepartsforhold ved offentlig myndighetsutøvelse foreslo Tvistemålsutvalget
en regel i § 1‑5 annet ledd om i hvilke tilfeller det ved prøving av gyldigheten av
forvaltningsvedtak var en plikt også til å trekke inn en tredjepart som saksøkt. Utkastet
på dette punkt lød:
«Dersom saksøkeren bestrider gyldigheten av et forvaltningsvedtak som innebærer rettigheter for en
annen, og saksøkerens interesse i kravet om ugyldighet nødvendiggjør at vedkommende ikke skal
kunne utøve denne rettigheten, må søksmålet også rettes mot denne. Det gjelder likevel ikke når
annet er bestemt i lov.»
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Bakgrunnen for Tvistemålsutvalgets forslag var avgjørelsen i Rt‑1998‑623. Forholdet
var her at kjøperen av et småbruk søkte om konsesjon. Staten gjorde da forkjøpsrett
gjeldende og overdro småbruket til tredjeperson som tilleggsjord. Konsesjonssøkeren
anla sak mot staten med påstand om at salget til tredjeperson var ugyldig. Staten påsto
søksmålet avvist fordi den som var tilgodesett ved forkjøpsvedtaket, ikke også var gjort
til saksøkt, men søksmålet ble fremmet. Det ble ansett avgjørende at selv om en dom for
ugyldighet ikke ville være bindende i forhold til den som var begunstiget ved vedtaket,
måtte en slik dom i det minste få den virkning at forvaltningen får en plikt til å vurdere
om ugyldighet skal gjøres gjeldende mot vedkommende. Saksøkeren ville derved få en
endret rettslig posisjon.
Dette er nettopp et tilfelle hvor det er nødvendig at den som er tilgodesett ved vedtaket,
må oppgi sin rett dersom saksøkeren skal kunne få den rett han mener å ha krav på.
Tvistemålsutvalget så på løsningen i Rt‑1998‑623 som meget uheldig. Særlig to reelle
hensyn tilsa det. En dom vil bare ha rettskraftsvirkninger i forholdet mellom sakens
parter. En sak utelukkende med det offentlige som saksøkt, vil ikke ha rettskraft i
forhold til den som er begunstiget etter vedtaket. Videre ville saken kunne bli klart bedre
opplyst dersom den begunstigede også er part og kan gjøre sine interesser gjeldende.
Departementet viste i prp. side 151, som argumenter mot utvalgets forslag, blant annet til
domstolens veiledningsplikt og tredjeparts rett til å tre inn eller mulighet for å bli trukket
inn eller opptre som partshjelper mv. Men dette hjelper ikke mye om den begunstigede
faktisk ikke gjøres til part, eller ikke ser seg tjent med å opptre som partshjelper. For det
flertall av saker hvor partene har fri rådighet, vil retten ha begrensede muligheter til å
få tredjepersons interesser belyst. Det vil man ha helt andre muligheter for dersom den
tilgodesette er gjort til part i saken.
Men departementet ønsket ikke en slik bestemmelse om tvungne trepartsforhold, og
den ble ikke fulgt opp i proposisjonen, se prp. side 151. Rettstilstanden som fulgte av
Rt‑1998‑623 skulle opprettholdes. Det er i proposisjonen forutsatt at spørsmålet om hvem
som må saksøkes, også i trepartsforhold som gjelder offentlig myndighetsutøvelse, skal
avgjøres etter den alminnelige regel i § 1‑3 annet ledd. Argumentasjonen i prp. side 151
viser at departementet ikke hadde forstått utvalgets forslag. Det vises til tilfeller hvor det
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nettopp ikke er situasjonen at «kravet om ugyldighet nødvendiggjør at vedkommende
ikke skal kunne utøve denne rettigheten».
I Rt‑2015‑641 er det lagt til grunn at rettstilstanden fra Rt. 1998 side er uendret. Det
kan ikke utledes en regel om tvungent prosessfellesskap fra § 1‑3. Det var i saken en
bidragsmottaker som reiste sak mot staten om gyldigheten av forvaltningens fastsettelse
av bidrag. Staten påsto saken avvist på grunn av at den bidragspliktige ikke var gjort til
saksøkt sammen med staten, men fikk altså ikke medhold. Det er ikke godt å se at denne
løsningen, at det ikke er nødvendig å gjøre begge parter i bidragssaken også til parter i
ugyldighetssøksmålet, gir noen god regel. Men uansett er avgjørelsen rettsavklarende.
Men selv om regelen er klar, kan den ikke være helt uten grenser. I Rt‑2005‑764 ble det
lagt til grunn at det kunne anlegges søksmål om gyldigheten av et adopsjonsvedtak
også uten at den adopterte ble gjort til saksøkt. Det ble vist til at departementet
og justiskomiteen hadde gått imot Tvistemålsutvalgets regel om tvungent
prosessfellesskap i offentligrettslige trepartsforhold, og at den rettstilstand som fulgte
av Rt‑1998‑623, skulle opprettholdes. Her skulle altså spørsmålet om det forelå et gyldig
adopsjonsforhold, avgjøres uten at den adopterte var gjort til part i søksmålet. Det er
ikke holdbart. Adopsjon er et offentligrettslig og familierettslig statusforhold hvor den
rettslige løsning må være bindende i forhold til alle, jf. nå adopsjonsloven § 28.
Spørsmålet om rett saksøkt i såkalte trepartsforhold er viet stor oppmerksomhet i
teorien. Se om spørsmålet Skoghøy side 465–469, Skoghøy, LoR 2006 side 425–428,
Skoghøy, LoR 2008 side 220, Backer side 243–246, Backer, LoR 2008 side 67–80 og 436–
438 og Falch, LoR, 1991 side 78–93.
Søksmålssituasjonen. Oversikt
4.1 For at søksmål skal kunne reises, må saksøkeren ha en aktuell interesse i søksmålet,
jf. § 1‑3 annet ledd første punktum om et «reelt behov for å få kravet avgjort» og annet
punktum om at det skal skje «en samlet vurdering av kravets aktualitet og partenes
tilknytning til det». Se nærmere note 1 om den samlede vurdering.
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At det foreligger en administrativ klagemulighet, er ikke til hinder for søksmål med
mindre det er lovhjemlet at klagemulighetene må være uttømt før sak reises. Er det
ikke lovhjemlet en slik prosessforutsetning, er det tilstrekkelig for søksmål at det
vanlige krav til aktualitet er oppfylt, selvfølgelig sammen med kravene til rettsforhold og
partstilknytning, jf. HR‑2019‑1948‑U avsnitt 20 og 21.
Tvistemålsloven § 53 ga for fullbyrdelsessøksmål den hovedregel at kravet må være
forfalt for at søksmålet skulle kunne fremmes. En særregel for fullbyrdelsessøksmål er
ikke opprettholdt i tvisteloven. Det ligger imidlertid ikke i dette noen endringer i kravet
til aktualitet i fullbyrdelsessøksmål, jf. prp. side 144. Skal det foreligge en tilstrekkelig
aktuell interesse i å få fremmet et fullbyrdelsessøksmål for domstolene, må kravet
normalt være forfalt. Før debitors plikt til å yte er kommet, vil det vanligvis ikke være
behov for å få en fullbyrdelsesdom mot ham – og aktualitetskravet er av den grunn
ikke oppfylt. Men som unntakene i tvistemålsloven § 53 viser, kan det være situasjoner
hvor det er behov for fullbyrdelsesdom også før kravet er forfalt. Fordi dette behovet
kan ivaretas gjennom det generelle aktualitetskrav som følger av § 1‑3 annet ledd, ble
det ansett unødvendig med en særregel for aktualitetskravet i fullbyrdelsessøksmål, og
som nevnt er det ikke tilsiktet noen endring i søksmålsvilkåret her. Den tidligere regel
i tvistemålsloven § 53 vil derfor gi viktige tolkningsmomenter for aktualitetskravet i
fullbyrdelsessøksmål etter § 1‑3, jf. nedenfor note 4.3.
Nærmere om kravet til aktualitet
4.2 Hovedsynspunktet for de krav som må stilles til søksmålssituasjonen, er at det
må foreligge et klart behov for en rettslig avklaring. En avgjørelse må rettslig eller
faktisk ha betydning for parten, se som eksempler Rt‑2008‑1153 avsnitt 19 til 21,
Rt‑2008‑290 avsnitt 22 til 23, Rt‑2008‑513 – særlig avsnitt 37–40, Rt‑2003‑503,
Rt‑1998‑903, Rt‑1998‑300, Rt‑1991‑1468, Rt‑1989‑508, Rt‑1978‑1571 og Rt‑1958‑1290.
Ankeutvalgsavgjørelsen i Rt‑2013‑1127 viser at behovsvurderingen kan være
sammensatt, og at det også vil kunne legges vekt på om et søksmål på det aktuelle
tidspunktet fremstår som hensiktsmessig, se særlig avsnittene 20 til 23. Ofte vil
saksøktes holdning til kravet være et moment av vesentlig vekt, jf. blant annet
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HR‑2018‑1907‑A og Rt‑1998‑300, se Aasland, Søksmålsbetingelsene, side 213–215. I tillegg
til det behov parten har for avklaring, vil det ha vekt om saken har prinsipiell betydning,
jf. Rt‑1997‑1983 og Rt‑1990‑874. I særlige tilfeller vil søksmålsbehovet totalt kunne endre
karakter i løpet av saken, men likevel slik at søksmålsinteresse hele tiden er til stede, jf.
som eksempler Rt‑2005‑987 og Rt‑2006‑460.
Kravet til aktualitet vil kunne være fastsatt eller forutsatt i den lov som det fremsatte
materielle krav er forankret i, se som eksempel Rt‑2006‑1533 avsnitt 22. Det vil også
kunne følge av andre regler i tvisteloven at aktualitetskravet er oppfylt. Oppgis et krav i
et søksmål slik som angitt i tvisteloven § 18‑4 første ledd første punktum, kan motparten
kreve dom etter § 9‑7 uten at det er noe vilkår at det foreligger et egentlig behov for en
slik dom, jf. Rt‑2011‑444.
Selv om tvisten gjelder et fremtidig forhold og det kan være uvisst om dette vil
inntre, kan likevel tilstrekkelig aktuell søksmålsinteresse foreligge, jf. Rt‑1998‑300,
Rt‑1974‑1272 og Rt‑1957‑860. Avgjørelsene viser at det kan anlegges sak om private
rettssubjekters rettigheter og plikter i forhold til det offentlige og det offentliges rett
til myndighetsutøvelse før myndighetsutøvelsen finner sted. Forutsetningen er at det
er nærliggende at myndigheten kan bli utøvet, og at det derved er behov for avklaring,
jf. Rt‑1994‑959, se også Rt‑1953‑698 og Rt‑1940‑145. Rt‑2006‑769 gir et eksempel på et
tilfelle hvor en mulig myndighetsutøvelse i forhold til den aktuelle saksøker fremtrer som
så vidt hypotetisk at aktualitetskravet (og her også tilknytningskravet) ikke var oppfylt.
I skattesaker er det fast og langvarig praksis for at ligning må være foretatt før sak kan
reises. Dette er forutsetningsvis kommet til uttrykk i ligningsloven § 11‑1. Heller ikke der
det er gitt bindende forhåndsuttalelse etter ligningsloven § 3A‑1, kan det anlegges egen
sak om det forhåndsuttalelsen gjelder, jf. ligningsloven § 3A‑3 annet ledd.
En parallell problemstilling til den vi har blant annet i Rt‑1998‑300, kan tenkes i tvister
mellom private. Her kan Rt‑1967‑1270 være et eksempel – også på at behovet for
avklaring tillegges langt større vekt etter dagens praksis enn etter tidligere. Det kan ikke
være tvilsomt at et søksmål til avklaring av om det er en rett til overføring av andel med
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leierett nå må kunne fremmes også før andelen er overført. Vilkåret kan ikke være et
annet enn at det må være et aktualisert og klart behov for en slik avklaring.
Også fortidige rettsforhold vil kunne kreves avgjort forutsatt at det foreligger et behov
hos saksøkeren for en rettslig avklaring, jf. Rt‑2006‑106, Rt‑2006‑880, Rt‑2002‑1541,
Rt‑2001‑1625, Rt‑2001‑1413, Rt‑1991‑1468, Rt‑1986‑1250, Rt‑1978‑1571, Rt‑1971‑416 og
Rt‑1958‑1290. I den første av disse avgjørelsene ble det lagt til grunn at saksøkeren
hadde aktuell søksmålsinteresse i å få fastslått at et ekteskap aldri gyldig hadde vært
inngått, også etter at det var gitt skilsmissebevilling. I saken fra 2001 var spørsmålet
om saksøkeren, også etter at arbeidsforholdet var opphørt, hadde tilstrekkelig
interesse i å få dom for at et punkt i ansettelsesavtalen – med Norsk Folkehjelp – om
organisasjonsplikt var ulovlig. Fordi det var nærliggende at han kunne komme til å søke
nytt arbeid i organisasjonen, forelå det søksmålsinteresse. Som påpekt ovenfor, kan
fortsatt søksmålsinteresse ved fortidige forhold tenkes begrunnet i et annet behov hos
saksøkeren enn det som forelå ved saksanlegget, jf. Rt‑2005‑987 og Rt‑2006‑460.
Dersom saksøktes interesse utelukkende ligger i å få fastslått at han «hadde rett», uten at
dette har nærmere påviselige rettsvirkninger på avgjørelsestidspunktet, foreligger ikke
tilstrekkelig rettslig interesse, jf. Rt‑2005‑802, Rt‑1996‑1304, Rt‑1996‑330, Rt‑1992‑1056,
Rt‑1972‑734, Rt‑1970‑1535, Rt‑1970‑1375, Rt‑1970‑1278 og Rt‑1968‑1337. Det er også
i flere avgjørelser lagt til grunn at søksmål om en personlig krenkelse må anlegges
innen rimelig tid etter den handling som ligger til grunn for det, jf. Rt‑2010‑897 avsnitt
23, Rt‑2009‑477 avsnitt 23 og Rt‑2005‑1104 avsnitt 25. Som selvstendig grunnlag
for å utelukke søksmål fordi det ikke er reist innen rimelig tid, er det grunn til å
utvise forsiktighet dersom en dom vil kunne ha faktiske eller rettslige virkninger
av betydning for parten. Men at for eksempel lovligheten av en oppsigelse utgjør et
prejudisielt rettsspørsmål for et erstatningskrav som blir tillatt fremmet, er i seg selv
ikke tilstrekkelig for at aktualitetskravet for et søksmål om gyldigheten av oppsigelsen er
oppfylt, jf. Rt‑2010‑897 avsnitt 23 med videre henvisninger.
Rettsforholdet er fortidig når det inngrep mv. det gjelder, er foretatt eller opphørt og
den faktiske situasjon ikke kan gjenopprettes eller endres gjennom søksmål. Det kan
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for eksempel være et vedtak om tvangsinnleggelse etter lov om psykisk helsevern hvor
den vedtaket gjelder, er utskrevet. I slike tilfeller vil det ofte ikke ha noen selvstendig
betydning for parten å få dom for at vedtaket er ugyldig. Partens interesse vil være
ivaretatt om han får prøvd om vedtaket og forføyningene i henhold til det for eksempel
gir ham krav på erstatning. Dersom han imidlertid kan påvise at dom for ugyldighet
vil ha konkret betydning for ham, må han, i et tilfelle som det nevnte, kunne få prøvd
gyldigheten. Rt‑2006‑106 gir et praktisk eksempel på dette. Også den som er oppsagt
eller avskjediget fra sin stilling, må kunne kreve dom for at avskjeden eller oppsigelsen
er ugyldig, selv om han ikke krever å kunne tre inn i stillingen igjen. Som nevnt ovenfor,
kan også forholdet være at selv om den faktiske situasjon som ga grunnlag for søksmålet
ikke kan gjenopprettes, kan fortsatt søksmålsinteresse etter omstendighetene være
begrunnet i et nytt behov hos saksøkeren.
Avgjørelsen i Rt‑1991‑1468 illustrerer at en part vil kunne få prøvd gyldigheten av
forvaltningsvedtak selv om det ikke lenger er mulig for ham å oppnå den posisjon han
gjør gjeldende at han ville hatt krav på om det hadde vært fattet et gyldig vedtak. Saken
gjaldt vedtak om ansettelse i vikariater. Saksøkeren hadde ikke fått noen av vikariatene.
Vikariatene var senere falt bort, og det var ikke lenger noen stilling å tre inn i. Det ble lagt
til grunn at dersom søksmålet skulle fremmes, måtte en dom for ugyldighet ha betydning
for saksøkerens rettsstilling. På dette punkt ble Rt‑1990‑460 uttrykkelig fraveket.
Helt sentralt ved vurderingen av søksmålsinteressen var om en dom for ugyldighet
ville få betydning for saksøkerens mulighet for nytt arbeid, både innenfor offentlig
og privat sektor. Behov og virkninger var med andre ord det sentrale i vurderingen av
søksmålsinteressen.
Søksmålsinteressen må foreligge på avgjørelsestidspunktet. Faller interessen bort,
for eksempel mellom første og annen instans, må saken heves, eventuelt avvises, se
nærmere note 6. Men det kan være vanskelig å avgjøre om søksmålsinteressen er
falt bort. Et praktisk eksempel gir Rt‑2012‑597, se avsnitt 14–22 og den øvrige praksis
det der er vist til. I Rt‑2012‑597 var forholdet at det, før det ble inngitt stevning, ble
begjært midlertidig avgjørelse om fast bosted og samvær etter barnelova § 60 første
ledd tredje punktum. Det er et materielt vilkår i et slikt tilfelle at det foreligger «særlege
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grunnar». Tingretten tok ikke begjæringen til følge. Tingrettens avgjørelse ble anket til
lagmannsretten, men før lagmannsretten hadde avgjort saken ble det tatt ut stevning
for tingretten. Etter barnelova § 60 første ledd første punktum kreves det ikke «særlege
grunnar» etter at stevning er tatt ut. De materielle vilkårene for å ta begjæringen til
følge er altså andre. Spørsmålet i saken var om den ankende part hadde mistet sin
rettslige interesse i å få anken behandlet, og i stedet måtte fremsette en ny begjæring
for tingretten nå grunnet på § 60 første ledd første punktum. Som det fremgår av avsnitt
15 var det i praksis lagt til grunn i slike tilfeller at den rettslige interesse i å få anken
avgjort falt bort i de tilfeller hvor den midlertidige begjæring etter § 60 første ledd tredje
punktum ikke var tatt til følge, mens rettslig interesse forelå ved anke hvor begjæringen
var tatt til følge. Sondringen er naturlig. Tas begjæringen til følge, er det skapt en
posisjon det er et særlig behov for å kunne angripe ved anke. Tas den ikke til følge, vil
den som innga begjæringen kunne fremsette ny begjæring og da på andre og – for denne
parten – noe gunstigere materielle vilkår. Utvalget kom likevel i Rt‑2012‑597 til at det
forelå aktuell søksmålsinteresse for den ankende part. Paragraf 1‑3 måtte her tolkes i lys
av «barnets beste», jf. barnelova § 48, og det forelå konkrete forhold, blant annet behovet
for å få en rask avgjørelse, som tilsa at anken måtte kunne tas til avgjørelse – for øvrig
etter den materielle regelen som følger av barnelova § 60 første ledd første punktum
– se avsnittene 14–23. Selv om det altså ble argumentert med de konkrete forholdene i
saken, vil likevel blant annet hensynet til å få en rask avgjørelse tilsi at Rt‑2012‑597 gir
den praktiske hovedregelen for disse tilfellene.
Men det gir altså ikke i seg selv tilstrekkelig søksmålsinteresse til å fortsette en sak
at den ankende part har fått en avgjørelse mot seg som han ønsker å få prøvd ved
rettsmidler, jf. Rt‑2009‑980 avsnitt 15, Rt‑1997‑1983 og Rt‑1991‑21. Det må foreligge
et behov for overprøving, ut fra de rettsvirkninger en overprøving vil kunne ha. At
tilstrekkelig søksmålsinteresse var til stede da saken ble reist, kan imidlertid være et
argument for at interessen også er tilstrekkelig på avgjørelsestidspunktet eller eventuelt
ved ankesakens avgjørelse, selv hvor forhold av betydning for søksmålsadgangen er
endret, jf. Rt‑1987‑1431, Rt‑1986‑1250 og Rt‑1958‑1290. Men det må alltid kreves at
det på domstidspunktet er av rettslig betydning for parten å få avgjort saken, se også
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blant annet Rt‑2009‑980 avsnitt 19, Rt‑1997‑1983, Rt‑1991‑21, Rt‑1988‑717, Rt‑1988‑83,
Rt‑1970‑1535 og Rt‑1970‑1375. Behovet for rettslig avklaring vil i disse situasjonene være
et moment av tyngde for om tilstrekkelig rettslig interesse foreligger. At det i særlige
tilfeller kan veie meget tungt, viser Rt‑1990‑874. Saksøkeren var død, og det var derfor
ikke noe behov for avklaring på saksøkersiden. Hjelpeintervenienten (partshjelperen)
hadde imidlertid en meget stor og prinsipiell interesse i en rettsavklaring, og dette ble
ansett avgjørende. Se om dommen også note 3.3.
Avgjørelsene i Rt‑1991‑1198 og Rt‑1997‑1983 illustrerer at selv ikke et klart behov alltid
vil begrunne rettslig interesse. Den første avgjørelsen gjaldt et krav om midlertidig
forføyning. Etter alkoholloven § 1‑10 kan skjenkebevilling ved overdragelse av
virksomhet fortsette på tidligere eiers bevilling i inntil tre måneder. Her var det nye
foretaket nektet å drive i kraft av den tidligere eiers bevilling, og den midlertidige
forføyning gjaldt et krav om fortsatt skjenking basert på den tidligere bevillingen.
Bedriften tapte i namsretten, men vant i lagmannsretten. Kjæremål til Høyesteretts
kjæremålsutvalg ble avvist. Den tremånedersperioden det eventuelt kunne ha vært
skjenket på grunnlag av den tidligere bevillingen, var nå utløpt. Staten påberopte –
forgjeves – behovet for en avklaring av det foreliggende rettsspørsmål. Tross behovet
må den foreliggende avgjørelsen klart være riktig. Formålet med en midlertidig
avgjørelse er å få en ordning i et omtvistet rettsforhold til dette kan avgjøres gjennom
ordinært søksmål. Behandlingen er mer summarisk enn vanlig og nettopp lagt opp for å
imøtekomme det behov for rask avgjørelse som foreligger. Det grunnleggende vilkår for
midlertidig forføyning – behovet for midlertidig ordning i et omtvistet rettsforhold – var
her ikke lenger til stede. Men Rt‑2006‑460 og Rt‑2005‑987 viser at selv ved midlertidig
forføyning hvor behovet for midlertidig sikring er bortfalt, vil det i helt særegne tilfeller
kunne tenkes et så sterkt behov for overprøving av en avgjørelse at dette må være
avgjørende. Det er imidlertid grunn til å understreke at dette bare kan gjelde hvis det er
helt særegne og tunge hensyn som taler for overprøving i en situasjon hvor behovet for
midlertidig sikring er falt bort.
Rt‑1997‑1983 gjaldt oppsigelse av en lærer ved Kristelig Gymnasium. Grunnlaget for
oppsigelsen var brudd på skolens grunnregler. Bakgrunnen var lærerens forhold til
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en kvinne som han senere hadde giftet seg med, etter skilsmisse fra sin første kone.
I lagmannsretten ble oppsigelsen kjent ugyldig. Skolen anket. Etter lagmannsrettens
dom hadde læreren fått en stilling ved en annen skole og fratrådte frivillig stillingen ved
Kristelig Gymnasium. For skolen var en prøving av anken i Høyesterett åpenbart av stor
prinsipiell interesse. Anken ble avvist blant annet under henvisning til arbeidsmiljøloven
som vernelov. Når læreren hadde sluttet frivillig, hadde han et rimelig krav på å bli spart
for den ytterligere påkjenning ved en fortsatt prosess. Uten dette spesielle elementet ved
denne typer saker, burde anken ha vært fremmet til realitetsbehandling.
Avgjørelsen i Rt‑2015‑460 hviler på mye av de samme hensyn som var avgjørende i
Rt‑1997‑1983. As arbeidsforhold ble mot hennes protest avsluttet av arbeidsgiveren
– Norsk Industri – under henvisning til en bedriftsfastsatt aldersgrense på 67
år, jf. arbeidsmiljøloven § 15‑13a første ledd. A brakte saken inn for Likestillingsog diskrimineringsombudet som konkluderte med at aldersgrensen på 67 år var
i strid med arbeidsmiljøloven § 13‑1. Norsk Industri klaget til Likestillings- og
diskrimineringsnemnda, men før saken, kom opp til behandling i nemnda trakk Norsk
Industri klagen og anla negativt fastsettelsessøksmål mot A. Tingretten fremmet
søksmålet. Lagmannsretten avviste det. For Høyesterett uttalte A at hun ikke ønsket å
fremme krav om gjeninntreden gjennom søksmål. Ankeutvalget la til grunn at Norsk
Industri da ikke hadde noe reelt behov for å få dom for sin påstand om at A ikke hadde
rett til å gjeninntre i stillingen og avviste søksmålet. Også her forelå det et prinsipielt
spørsmål – holdbarheten av den bedriftsfastsatte aldersgrensen – som Norsk Industri
hadde behov for å få avklart. Men hensynet til å la A bli spart for en videre prosess var
nok minst like stort som i saken om læreren ved Kristelig Gymnasium, og det var i saken
om aldersgrensen heller ingen rettsavgjørelse, men kun en uttalelse fra likestillings- og
diskrimineringsombudet det var spørsmål om holdbarheten av.
Avgjørelsene i Rt‑1997‑1983 og avgjørelsen i Rt‑2015‑460 må ikke oppfattes slik at en
sterk prinsipiell interesse ikke er tilstrekkelig til å fortsette saken dersom den konkrete
foranledningen til søksmålet ikke lenger er til stede. Tvert imot vil, som den rettspraksis
det er redegjort for ovenfor viser, et klart behov for en rettslig avklaring være et moment
av tyngde for at rettslig interesse foreligger. Men situasjonen kan være slik at hensynet
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til den annen part – den som ikke har et behov for en prinsipiell avklaring, kan tilsi at
søksmålet ikke kan opprettholdes. Det vil gjerne være ut fra en betraktning om at det
ikke vil være rimelig, ut fra saken karakter, at denne parten utsettes for den belastning
det er at saken fortsetter. Rt‑2015‑1304 gir et eksempel på en avgjørelse hvor saken
fortsatte etter at det trufne vedtaket ikke lenger var aktuelt. Saken gjaldt gyldigheten
av avslag på prøveløslatelse. Spørsmålet var om avslaget på prøveløslatelse var å anse
som dobbeltstraff etter EMK tilleggsprotokoll 7 artikkel 4 nr. 1. Lagmannsretten hadde
kjent vedtaket ugyldig. Rett før lagmannsretten avsa sin dom ble parten, etter nytt
vedtak, prøveløslatt. Retten kom til at staten kunne anke lagmannsrettens dom til
Høyesterett ut fra det behov for prinsipiell avklaring som forelå. Det ble her ikke pekt
på noe tungtveiende hensyn til den prøveløslatte for et motsatt resultat, og det må også
være en rimelig og riktig løsning.
Særlig hvor et søksmål har vært behandlet i flere instanser, vil det kunne ha påløpt
meget betydelige saksomkostninger. Men hvis den rettslige interesse i et slikt tilfelle
faller bort for tvistegjenstanden i saken, ut fra de prinsipper som er skissert, gir det
ikke grunnlag for å fortsette saken vedrørende det omtvistede krav at det er påløpt
betydelige saksomkostninger, som den ankende part kunne ha interesse i å få overprøvd
i forbindelse med en ny realitetsbehandling av tvistegjenstanden, jf. Rt‑2009‑980 avsnitt
21 og Rt‑1997‑1983. Om saksomkostningsavgjørelsen i slike tilfeller, se note 4.2 til § 20‑9.
Fullbyrdelsessøksmål
4.3 Tvistemålsloven § 53 ga for fullbyrdelseskrav en særlig regel om
søksmålssituasjonen. For at et fullbyrdelsessøksmål skulle kunne fremmes, måtte
kravet som hovedregel være forfalt. Som påpekt i note 4.1, ble denne regelen sløyfet som
overflødig. Søksmålssituasjonen kunne reguleres av den felles regel i tvisteloven § 1‑3,
og det er forutsatt at rettstilstanden etter tvistemålsloven § 53 blir videreført gjennom
§ 1‑3. Tvistemålsloven § 53 vil derfor fortsatt gi viktige tolkningsmomenter for de krav til
søksmålssituasjonen som må stilles for fullbyrdelsessøksmål, også når dette prosessuelle
kravet må forankres i § 1‑3. En annen sak er at også på dette punkt må § 1‑3 være en regel
som kan være gjenstand for rettsutvikling.
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Tvistemålsloven § 53 lød:
«Før et krav er forfaldt, kan det ikke bringes ind for domstolene med paastand om fuldbyrdelsesdom
undtagen i følgende tilfælde:

1. naar der er særlig grund til at frygte for, at saksøkte vil unddra sig fra at opfylde sin forpligtelse i
rette tid;

2. naar det gjælder tillægskrav til et forfaldt hovedkrav, saasom renter indtil betaling sker, eller
erstatning, som utspringer av det omstridte retsforhold;

3. naar det gjælder periodiske ydelser, hvorav en termin er forfaldt, og de fremtidige terminer ikke er
avhængige av nogen motydelse;

4. naar kravet er betinget av, at et andet krav, som saksøkeren paastaar dom for i samme sak, ikke blir
opfyldt. Er kravet heller ikke forfaldt ved domsavsigelsen, fastsætter dommen den betingelse, som
maa indtræde, eller den tidsfrist, som maa forløpe, før den kan fuldbyrdes.»

I vilkåret om at kravet måtte være forfalt, lå at debitors plikt til å yte måtte være
misligholdt, se Rt‑1989‑1140. Oppsto ytelsesplikten ved påkrav, var forliksklage eller
stevning påkrav godt nok. Det var ikke tilstrekkelig grunnlag for å avvise søksmålet
at ikke kravet var rettet til debitor før sak ble reist, jf. Rt‑1985‑1302. En annen sak var
at det etter omstendighetene kunne utløse et saksomkostningsansvar for saksøkeren,
eller medføre at han ikke blir tilkjent saksomkostninger, jf. nå § 5‑2, § 20‑2 tredje ledd
bokstav c og § 20‑4 bokstav a.
Hvis kreditor ikke hadde tvangsgrunnlag, kunne han reise sak når kravet var
forfalt, uten hensyn til om debitor bestred sin forpliktelse. Det var ikke til hinder for
fullbyrdelsessøksmål at kreditor hadde et annet tvangsgrunnlag for sitt krav enn
dom. At kravet ikke kunne gjennomtvinges ved tvangsfullbyrdelse, som ved krav mot
stat eller kommune, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 1‑2, var heller ikke til hinder for
fullbyrdelsesdom. Hvis et krav, for eksempel på fradeling av en del av en eiendom, var
avhengig av offentlig tillatelse, ville ikke fullbyrdelsesdom kunne kreves før slik tillatelse
forelå.
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De unntakene som fulgte av § 53 nr. 1 til nr. 4, gjaldt nok til dels tilfeller hvor det forelå
et antesipert mislighold, slik at kravet derfor var forfalt. Da fulgte søksmålsinteressen
allerede av hovedregelen.
Den særlige grunn etter nr. 1 måtte være et utsagn eller et annet forhold fra saksøktes
side som viste at det var en nærliggende mulighet for at han ikke ville oppfylle. Han
bestred for eksempel sin forpliktelse. Det måtte bedømmes konkret om debitors
opptreden var slik at det var grunn til å tro at han ville unndra seg sin oppfyllelsesplikt.
Det var debitors vilje det kom an på. At det var grunn til å frykte for at han ville mangle
evne til å oppfylle i rett tid, var i forarbeidene til tvistemålsloven forutsatt ikke å være
nok, jf. Innst. 1914 side 65, Innst. 1912 side 72 og Kom. utk. side 179.
Nr. 2 gjaldt tilleggskrav som renter, konvensjonalbot mv. hvor hovedfordringen var
misligholdt. Tilleggskrav etter tvistemålsloven § 7 – krav med tilknytning til en
verserende rettstvist – var også omfattet. Alternativet erstatning, som utsprang av det
omtvistede rettsforhold, var lite praktisk. Slike krav vil normalt være forfalt. Men hvis
det unntaksvis skulle være slik at kravet ikke var forfalt, kunne det altså likevel reises
fullbyrdelsessøksmål om kravet. Nr. 2 forutsatte at tilleggskravet eller erstatningskravet
fremmes sammen med det forfalte hovedkrav, jf. Eckhoff side 63.
Søksmålet etter nr. 3 måtte omfatte minst én forfalt termin av de periodiske ytelser, men
det behøver ikke å være den første terminen (Prp. 1910 side 126). Det var ikke noe krav om
at periodene skulle være like lange. Ytelsenes art var uten betydning.
Etter nr. 4 måtte hovedkravet være forfalt. Unntaket fra forfallskravet var bare gjort for
det betingede krav. Bestemmelsen gjaldt ikke bare når det prinsipale og subsidiære krav
var rettet mot samme saksøkte, for eksempel når det ble krevet dom for utlevering av
en ting og for den erstatning som skal betales hvis tingen ikke leveres. Bestemmelsen
gjaldt også når kravene var rettet mot forskjellige saksøkte, for eksempel dersom
hovedskyldneren og den simple kausjonist ble saksøkt under ett, jf. nå § 15‑2. Tross
en redaksjonsendring som ble gjort i Prp. 1913 (proposisjonen side 22), måtte nr. 4
også omfatte de tilfellene hvor saksøkte, for det tilfellet at han tapte saken, trakk
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inn en tredjemann, jf. § 15‑2 annet ledd. Paragraf 53 nr. 4 måtte leses som om det sto
«saksøkeren eller saksøkte» eller passivt «et annet krav som det påstås dom for i samme
sak», jf. de tidligere utkastene og Rt‑1989‑1140.
Dersom det unntaksvis ble gitt fullbyrdelsesdom for et krav som ikke var forfalt,
måte dommen fastsette de nærmere vilkår for at den skal kunne fullbyrdes. Dette
fremgikk direkte av tvistemålsloven § 53 annet ledd, men må også gjelde nå når
søksmålsinteressen forankres i § 1‑3 annet ledd.
Hvilke spørsmål hører til rettens prøving av om saken skal fremmes etter § 1‑3?
5. Grensen mellom de spørsmål som hører til den prosessuelle avgjørelsen av om
søksmålet kan fremmes, og de som hører til den materielle avgjørelsen, er i hovedreglene
klare. Praksis viser imidlertid at grensen kan være vanskelig å trekke, og at det på enkelte
punkter er usikkert hvor grensen går. Temaet er grundig behandlet av Jørgen Aandal
Vangsnes i Jussens Venner 2019 side 245–261.
Hovedreglene er: Ved avgjørelsen av om søksmålsvilkårene er oppfylt, skal retten bygge
på saksøkerens pretensjoner om de faktiske forhold og de rettsregler han bygger sitt
materielle krav på. Om dette faktum og dette rettslige syn er holdbart, hører det til
realitetsavgjørelsen å ta stilling til. Hevder saksøker – A – at han har fått overdratt en
fordring på B, mens B hevder at rett kreditor er C, skal retten ikke prøve spørsmålet om
hvem som er rett kreditor som ledd i avgjørelsen av om søksmålet skal fremmes. Det er
en del av realitetsavgjørelsen i saken mellom A og B. Er C rett kreditor, skal B frifinnes for
kravet fra A, se som eksempel med henvisning også til tidligere praksis HR‑2018‑2212‑U
avsnitt 19 til 22.
Derimot skal retten prøve saksøkers pretensjoner når disse ikke gjelder holdbarheten
av det materielle krav han fremmer, men bare har betydning for om søksmålsvilkårene
er oppfylt, jf. blant annet HR‑2018‑1463‑U, Rt‑2006‑209 avsnitt 15, Rt‑2006‑220 avsnitt
18 og Rt‑2005‑534. I den siste avgjørelsen ble det gjort gjeldende at det forelå en
krenkelse av EMK overfor et selskap. Kravet ble gjort gjeldende av eneaksjonæren.
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Kjæremålsutvalget kom til at konvensjonsbruddet måtte forfølges av selskapet
selv. Eneaksjonæren var ikke «victim», og søksmålet måtte avvises – avsnitt 31. Ved
bedømmelsen av aktualitetskravet (se note 4) vil for eksempel det behov og den
praktiske betydning en dom vil ha for saksøkeren, kunne være avgjørende for om
søksmålsvilkårene etter § 1‑3 er oppfylt, jf. som eksempel Rt‑2001‑1123. Dette skal retten
ta stilling til etter en vanlig bevisvurdering. Saksøkers pretensjoner har her betydning
bare så langt de belyser de faktiske virkninger.
Et annet eksempel på at retten skal prøve de pretensjoner som ikke gjelder det materielle
krav, men søksmålsinteressen, gir Rt‑2004‑1613 og Rt‑2005‑372. Domstolene kan
prøve visse sider ved vedtak om nektelse av medlemskap eller utestengelse også fra
medlemskap i trossamfunn. Som ledd i dette kan imidlertid domstolene ikke prøve
trosspørsmål. Men ved avgjørelsen av hva som er trosspørsmål, er domstolene ikke
bundet av trossamfunnets syn.
Selv om hovedreglene er klare, viser praksis at grensen mellom de prosessuelle vilkår og
de materielle spørsmål kan være vanskelig å trekke. I praksis etter tvistemålsloven § 54
har det vært en viss tilbøyelighet til, ved avgjørelsen av søksmålsvilkårene, også å trekke
inn materielle spørsmål i tilfeller hvor det er klart at det saksøker hevder om disse, er
uholdbart. Det kan her vises til Rt‑2003‑998 og Rt‑2005‑250, hvor det ble lagt til grunn
at spørsmålet om et krav faktisk var overdratt saksøkeren hørte til den prosessuelle
avgjørelsen av om søksmålet skulle fremmes. Saksøkers pretensjon om å være kreditor
etter kravet ble altså ikke uprøvd lagt til grunn. Disse avgjørelsene er senere fraveket, jf.
Rt‑2005‑534 og Rt‑2005‑999.
I Rt‑2011‑797 hadde lagmannsretten avvist et søksmål om erstatning etter
pasientskadeloven anlagt mot et helseforetak med den begrunnelse at loven bestemmer
at krav etter loven ikke kan rettes mot helseforetak. Saksøkeren gjorde gjeldende
at slik saken lå an, kunne denne regelen ikke få anvendelse. Ankeutvalget fremmet
saken. Spørsmålet om helseforetaket var ansvarlig, herunder forståelsen av lovens
regel om hvem krav kan rettes mot, hørte det under realitetsavgjørelsen å ta stilling til.
Avgjørelsen er klart riktig og peker med tydelighet på at man ved avgjørelsen av det
Tvisteloven - (tvl.): § 1-3. Søksmålsgjenstand, partstilknytning og søksmålssituasjon
Skrevet av Tore Schei, Arnfinn Bårdsen, Dag Bugge Nordén, Christian H.P. Reusch og Toril M. Øie.
Lastet ned fra juridika.no 29. oktober 2020 10:09

290

67

prosessuelle spørsmålet om fremme av saken, skal se helt bort fra om søksmålet har
mulighet til å føre frem.
Det er også eksempler på at spørsmålet om holdbarheten av saksøkers rettslige
argumentasjon til støtte for det materielle krav, er trukket inn ved vurderingen av om
søksmålsvilkårene er oppfylt. Rt‑2003‑1630 gjaldt begjæring om midlertidig forføyning
fra Naturvernforbundet for å hindre hugst i et påstått verneverdig område. Den påberopte
hjemmel var skogbruksloven § 16. Her uttalte Høyesterett blant annet:
«Utgangspunktet er at saksøkerens pretensjon om at det gjelder en rettsregel av et innhold som
underbygger påstanden, må legges til grunn, og at vurderingen av holdbarheten hører under
realitetsbehandlingen, jf. blant annet Rt‑1991‑843. Men forutsetningen må være at det er mulig på
grunnlag av de materielle regler rent generelt å begrunne kravet. Et minstekrav for å få saken fremmet
til realitetsbehandling må med andre ord være at det er mulig å få dom for kravet.» (avsnitt 43)

Det er tvilsomt om den løsning det her gis anvisning på, er hensiktsmessig, og den
bryter med den hovedregel avgjørelsen selv peker på. Spørsmålet om et krav «rent
generelt» kan grunnes på de materielle rettsreglene, kan reise meget vanskelige og
kompliserte rettsspørsmål som egner seg dårlig til å behandles som ledd i spørsmålet om
å fremme saken. Det vil ofte også være uhensiktsmessig å skille ut deler av rettsstoffet
til en slik særlig behandling. I prp. side 143 er det gitt uttrykk for at avgjørelsen er
uheldig, og det ligger der en klar forutsetning om at den ikke skal følges opp i forhold
til § 1‑3. Konklusjonen må klart være at den rettssetning som er kommet til uttrykk i
Rt‑2003‑1630, ikke kan anvendes i forhold til tvisteloven § 1‑3. Ankeutvalgsavgjørelsen
i Rt‑2011‑797 gir et godt eksempel på at spørsmålet om «det er mulig på grunnlag av de
materielle reglene rent generelt å begrunne kravet», ikke skal trekkes inn ved avgjørelsen
av om søksmålet skal fremmes.
De prosessøkonomiske hensyn som lå bak det i noen grad å trekke inn materielle
spørsmål ved avgjørelsen av om søksmålet skulle fremmes etter tvistemålsloven § 54,
gjør seg ikke gjeldende på samme måte i forhold til tvisteloven. Tvisteloven har en
egen bestemmelse i § 9‑8 om forenklet domsbehandling for krav som klart ikke kan føre
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frem. Det er gjennom denne regelen, og ikke ved å «strekke» søksmålsvilkårene, at de
prosessøkonomiske hensyn skal ivaretas.
Et søksmålsvilkår er at det fremsatte krav er et «rettskrav», jf. note 2. Spørsmålet om
det krav som er fremsatt, ut fra sin karakter, er et rettskrav, hører – i tråd med den
hovedregelen som er skissert – til rettens avgjørelse av om det foreligger tilstrekkelig
søksmålsinteresse. Her skal retten ikke uprøvd legge saksøkers pretensjoner til grunn.
Dette gjelder også ved spørsmålet om kravet, ut fra sin karakter, er bygget på rettsregler,
jf. Rt‑2010‑880 avsnitt 15 og Rt‑1998‑607. Men hvis saksøker gjør gjeldende at han
har et rettskrav, fordi saksøkte har en rettslig plikt til å oppfylle kravet, må iallfall
utgangspunktet være at dette uprøvd legges til grunn. I Rt‑1998‑607 ble det pekt på at
hvis kravet hadde «bygget på en tolking av ansettelsesavtalen i seg selv», ville kravet til
søksmålsinteresse etter tvistemålsloven § 54 vært oppfylt (side 610). Det er naturlig å
oppfatte avgjørelsen slik at avvisningen var begrunnet i at det som ble anført, viste at
kravet ikke hadde en rettslig, men en interessepreget begrunnelse. Også denne saken er
et eksempel på at de prosessøkonomiske hensyn bedre kan ivaretas ved bruk av § 9‑8 om
forenklet domsbehandling. Det ville vært hensiktsmessig – og etter tvisteloven klart også
riktig – kort å ha konstatert at det fremsatte krav ikke kan begrunnes rettslig, at de øvrige
spørsmål har karakter av interessekonflikt og derfor ikke kan behandles av domstolene,
og så avsagt forenklet dom om frifinnelse etter § 9‑8. Se nærmere Aandal Vangsnes op.
cit. side 254–261 om pretensjonenes betydning for vurderingen av «rettskrav».
Det kan være vanskelig å avgjøre holdbarheten av saksøkerens pretensjoner der det skal
skje som ledd i avgjørelsen av om søksmålet skal fremmes. I Rt‑1996‑1774 er det sagt at
«det må være tilstrekkelig å konstatere at pretensjonen ikke er klart uholdbar». Dette
synes å gå vel langt. Utgangspunktet bør være at retten legger til grunn de virkninger mv.
av en dom i saksøkers favør som fremtrer som de mest sannsynlige. Men i tilfeller hvor
bevistemaet er vanskelig å belyse uten en meget omfattende bevisførsel, bør søksmålet
fremmes når det er en rimelig sannsynlighet for at det som pretenderes om virkninger
mv., er holdbart.
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Behandlingen av søksmålsvilkårene etter § 1‑3. Virkningene av at vilkårene ikke er
oppfylt. Rettsmidler mv.
6. Retten skal av eget tiltak påse at søksmålsbetingelsene etter § 1‑3 er oppfylt. Er de
ikke det, skal søksmålet avvises, forutsatt da at mangelen ikke kan avhjelpes, jf. §§ 11‑5,
16‑5, 19‑1 annet ledd bokstav a. Kan mangelen avhjelpes ved en endring av domskravet,
må retten gjennom den materielle prosessledelse søke å medvirke til en nødvendig
endring av påstanden, jf. Rt‑1988‑1307. Retten må også av eget tiltak kunne gi dom
for et mer begrenset krav, forutsatt at dette ligger innenfor de nedlagte påstander, jf.
note 3 til § 11‑2, og saksøkeren ikke har motsatt seg en slik begrensning, jf. Rt‑1995‑758.
Tilsvarende må retten kunne se på den realitet domskravet innebærer og ikke bygge
en løsning på at en uheldig formulering ikke gir det beste uttrykket for realiteten,
jf. Rt‑2012‑159 avsnitt 53. Det er i det hele meget viktig at retten anvender § 1‑3 med
forstand, slik at avvisning ikke skjer hvor saksøkeren gjennom en omformulering av
sin påstand vil kunne oppnå en prøving av et krav som innebærer omtrent den samme
realitet som det som er fremsatt. Domstolenes plikt til å gi veiledning for at saksøkeren
kan unngå avvisning ved en omformulering eller endring av kravet hvor det ivaretar hans
interesser i tvisten, er understreket flere steder i forarbeidene, se blant annet prp. side
364 og 365.
Paragraf 1‑3 gjelder på alle trinn av saken. Avvisning skal derfor også skje i forliksrådet
om søksmålsvilkårene på det tidspunktet ikke er oppfylt. Er det avsagt realitetsavgjørelse
i førsteinstansen og den rettslige interesse er falt bort etter førsteinstansavgjørelsen,
er det klart at ankesaken ikke skal realitetsbehandles, jf. som eksempler Rt‑2012‑416
avsnitt 14, Rt‑1991‑21 og Rt‑1990‑131. I slike tilfeller er heving av saken – ikke avvisning
– det riktige, jf. HR‑2018‑1952‑U avsnitt 8, Rt‑2013‑302 avsnitt 16 og Rt‑2012‑416 avsnitt
14. Andre eksempler på at saken må heves som «gjenstandsløs» fordi den rettslige
interesse faller bort, gir Rt‑1994‑1510 (det omtvistede krav ble betalt), Rt‑1970‑1375
(militærnektersak, Justisdepartementet fritok før Høyesteretts behandling av anken)
og Rt‑1968‑1337 (separasjonssak, ektefellen døde før lagmannsrettens behandling av
ankesaken). Om saksomkostningsavgjørelsen i slike tilfeller, se note 4.2 til § 20‑9.
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Avvisning skal skje ved kjennelse, § 19‑1 annet ledd. Merk særregelen for videre
anke i § 30‑6 bokstav a hvor lagmannsretten har avvist søksmålet, se note 3 til denne
bestemmelsen.
Avsies det realitetsavgjørelse til tross for at søksmålsbetingelsene ikke forelå, må
avgjørelsen oppheves ex officio ved anke, jf. §§ 29‑20 første ledd og 29‑21 annet ledd
bokstav a. Blir avgjørelsen rettskraftig, vil den, iallfall normalt, få rettsvirkning etter sitt
innhold. Unntak kan muligens tenkes, for eksempel hvor dommen gjelder forhold som
må karakteriseres som «private» og ikke som rettsforhold, jf. foran under note 2.4.
Særregler
7. For noen sakstyper er det gitt særlige regler som, helt eller delvis, kan avvike fra de
generelle søksmålsvilkårene i § 1‑3, se som eksempler Rt‑2015‑613 og Rt‑1990‑720. Særlig
for rettsendringssøksmålene vil det være praktisk med avvikende søksmålsvilkår. Disse
vil følge av reglene for de aktuelle søksmålene. Om avvikende regler for søksmålsvilkår
er uttømmende, eller om de i noen grad må suppleres av § 1‑3, må bero på en fortolkning
av dem, se foran under note 1.2.
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§ 1-4. Søksmålsadgang for organisasjoner mv.
(1) Foreninger og stiftelser kan reise søksmål i eget navn om forhold som det ligger
innenfor organisasjonens formål og naturlige virkeområde å ivareta, når vilkårene ellers i
§ 1-3 er oppfylt.
(2) Offentlige organer med oppgave å fremme særskilte interesser kan på tilsvarende
måte reise søksmål for å ivareta disse.
Lovtekst gjeldende pr. 01.07.2020

Forarbeider
NOU A side 192–193, NOU B side 652–653, prp. side 155–156 og 366–367 og innst. side 31

Lovspeil
Tvistemålsloven: § 54
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Lovkommentar
Bekreet à jour pr. 1. desember 2019. Skrevet av Tore Schei, Arnfinn Bårdsen, Dag Bugge Nordén, Christian H.P. Reusch
og Toril M. Øie.

Representative søksmål fra organisasjoner mv.
1. Det var sikker rett etter tvistemålsloven § 54 at foreninger, organisasjoner mv. kunne
gå til søksmål, ikke bare om organisasjonens egne plikter og rettigheter, men også i
stor utstrekning til ivaretakelse av de interesser organisasjonen skal fremme. Denne
adgangen til representative søksmål har vært gjenstand for en betydelig rettsutvikling,
spesielt fra 1980 og utover. Som sentrale avgjørelser i denne utviklingen kan pekes på
Rt‑1980‑569, Rt‑1992‑1618 og Rt‑2003‑833. Paragraf 1‑4 skal i det alt vesentlige videreføre
den rettstilstand for representative søksmål som ble etablert etter tvistemålsloven § 54.
Det at det skjer en særlig lovfesting av organisasjoners adgang til slike søksmål, skal ikke
stenge for en videre utvikling av denne søksmålsadgangen gjennom rettspraksis. Dette
er understreket både av utvalget – NOU A side 193 – og departementet – prp. side 156.
Tvistemålsutvalgets utkast til § 1‑4 var utformet slik at det fremgikk at bestemmelsen
kun gjaldt representative søksmål. Også lovregelen må naturlig oppfattes slik.
Organisasjonenes søksmål om egne rettigheter og plikter forankres naturlig i § 1‑3. Men
uansett er adgangen til slike søksmål utvilsom.
Paragraf 1‑4 gjelder kun vilkåret om den tilknytning organisasjonen eller det offentlige
organet må ha til tvisten for å kunne opptre som saksøker. De øvrige vilkårene i § 1‑3 –
kravene til søksmålgjenstand, søksmålssituasjon og partstilknytning på saksøktesiden –
gjelder også hvor en organisasjon opptrer etter § 1‑4. Paragraf 1‑4 må altså suppleres med
den generelle regel i § 1‑3, og for saker om gyldigheten av offentlige vedtak også av § 1‑5.
Paragraf 1‑4 er etter § 15‑7 første ledd bokstav b gitt tilsvarende anvendelse for
foreninger, stiftelser og offentlige organers adgang til å opptre som partshjelper, jf.
Rt‑2009‑577 avsnitt 3. En ren prejudikatsinteresse vil kunne være tilstrekkelig for å
begrunne partshjelp, jf. Rt‑2007‑1019 avsnitt 14, Rt‑2012‑1088 og Rt‑2012‑1218 avsnitt 32.
Tvisteloven - (tvl.): § 1-4. Søksmålsadgang for organisasjoner mv.
Skrevet av Tore Schei, Arnfinn Bårdsen, Dag Bugge Nordén, Christian H.P. Reusch og Toril M. Øie.
Lastet ned fra juridika.no 29. oktober 2020 10:09

296

73

Representative søksmål fra foreninger og stiftelser
2. Første ledd gjelder for stiftelser og foreninger. Det er særlig denne vidtrekkende og
sammensatte gruppen rettssubjekter som representative søksmål er knyttet til. Men
det kan tenkes representative søksmål fra andre typer rettssubjekter, også ut over de
offentlige organer som omfattes av annet ledd. Det kan blant annet være søksmål fra en
kommune til ivaretakelse av interessene til grupper innen kommunen hvor det ikke er
særskilt utpekte rettighetshavere, jf. om andre representative søksmål under note 4.
Bakgrunnen for at første ledd er begrenset til å gjelde foreninger og stiftelser, er at «det
er særlig de som fremtrer som viktige bærere av allmenne og ideelle interesser i det sivile
samfunn» (prp. side 366). Det er da også typisk at den praksis om representative søksmål
som er utviklet etter tvistemålsloven § 54, først og fremst gjelder rettssubjekter innenfor
disse organisasjonsformene. Men bestemmelsen er ikke begrenset til ivaretakelse av
ideelle interesser, også rene økonomiske interesser kan ivaretas hvis de faller innenfor
organisasjonens formål og virkeområde. Næringsorganisasjoner vil gjerne først og
fremst ivareta medlemmenes økonomiske interesser, og slike interesser omfattes av
søksmålsadgangen etter første ledd. Som eksempel kan vises til Rt‑1986‑199. Norges
Bondelag og Norges Skogeierforbund kunne anlegge sak om gyldigheten av vedtak om
opprettelse av nasjonalpark på Hardangervidda.
Foreninger, organisasjoner mv. er ikke entydige begreper. Det kan være alt fra
landsomfattende foreninger med lange tradisjoner, som for eksempel Den Norske
Turistforening og Norges Naturvernforbund, til små lokale pressgrupper som er dannet
for å øve innflytelse på det vedtak som skal treffes angående et lokalt stridsspørsmål.
Generelt må sammenslutninger etter § 2‑1 omfattes, se note 8 og 9 til § 2‑1. Langt
på vei de samme momenter som er med på å bestemme spørsmålet om hvorvidt
partsevne foreligger, vil også være av betydning ved vurderingen av om foreningen har
søksmålsinteresse. Se nærmere om partsevne og sammenhengen med rettslig interesse i
søksmålet i Backer, Rettslig interesse side 134 flg.
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En organisasjon som er registrert som et selskap i Foretaksregisteret, vil etter
omstendighetene kunne falle inn under § 1‑4, se Rt‑2012‑1218 avsnitt 35 og 36.
Det søksmål foreningen eller stiftelsen anlegger, må gjelde «forhold som det ligger
innenfor organisasjonens formål og naturlige virkeområde å ivareta». Utgangspunktet
for vurderingen av organisasjonens formål, vil være dets vedtekter. Men vedtektene
må her ses i lys av og suppleres med organisasjonens faktiske virksomhet. Teksten i
første ledd ble supplert med «og naturlige virkeområde å ivareta» for å få frem blant
annet dette, jf. prp. side 366–367. At det praktiske virke for organisasjonen har betydning
som supplement og eventuelt korrektiv til det som er uttrykt i vedtektene, var også lagt
til grunn i praksis etter tvistemålsloven § 54, jf. blant annet Rt‑1992‑1618. Her var det
spørsmål om organisasjonen Fremtiden i våre hender (FIVH) kunne gå til søksmål til
fremme av allmennhetens erstatningskrav for utgifter til å gjenopprette miljøet etter
ikke-tillatt forurensning. Spørsmålet ble der stilt om «FIHV kan sies å ha et slikt formål
og arbeidsfelt og å ha utvist en slik aktivitet at det er naturlig å betrakte bevegelsen
som en naturvernorganisasjon som har søksmålskompetanse her» (side 1627). Det
ble pekt på at «organisasjonen først og fremst fremsto som en holdningsskapende
livsstilsbevegelse som tar sikte på ‘global rettferdighet og løsning av den fattige verdens
problemer, slik at det blir mulig for alle mennesker å leve et menneskeverdig liv’» (side
1627). Sammenhengen mellom dette formålet og hensynet til å verne naturen var slik at
foreningen hadde tilstrekkelig søksmålsinteresse til å fremme kravet. I den forbindelse
ble det blant annet trukket inn at det var et meget betydelig område som var berørt,
både i Norge og Sverige. Dersom forurensningen hadde hatt en mer begrenset og lokal
karakter, må det antas at søksmålsinteressen ville vært svakere.
Rt‑2003‑833 gjaldt spørsmålet om Folkeaksjonen Stopp Regionfelt Østlandet (SRØ),
som var opprettet nettopp for å forhindre at skytefeltet Regionfelt Østlandet ble
etablert, hadde tilstrekkelig søksmålsinteresse til å begjære midlertidig forføyning
for å forhindre at anleggsarbeidene på skytefeltet ble igangsatt. Ved fastleggelsen
av søksmålsinteressen ble det uttrykkelig tatt avstand fra at vedtektene alene var
avgjørende for de formål og interesser organisasjonen arbeider for. Den virksomhet
som var utøvd, var av betydning. Konkret ble det blant annet lagt vekt på at utarbeidet
Tvisteloven - (tvl.): § 1-4. Søksmålsadgang for organisasjoner mv.
Skrevet av Tore Schei, Arnfinn Bårdsen, Dag Bugge Nordén, Christian H.P. Reusch og Toril M. Øie.
Lastet ned fra juridika.no 29. oktober 2020 10:09

298

75

informasjonsmateriale og samarbeid med naturvernorganisasjoner viste at ivaretakelse
av naturhensyn var sentralt for foreningen, avsnittene 34–40.
Tradisjonelt har man vært tilbakeholden med å akseptere tilstrekkelig søksmålsinteresse
for ad hoc-organisasjoner som er opprettet i anledning av en konkret lokaliseringssak, jf.
Rt‑2003‑833 avsnitt 41. Men som det fremgår av denne dommen i det nevnte avsnittet,
kan det ikke oppstilles noen slik skranke mot at ad hoc-organisasjoner aksepteres som
søksmålsberettigede. Forutsettes det en fast organisasjonsstruktur – som for øvrig også
vil være sentralt ved spørsmålet om partsevne – må søksmålsinteressen aksepteres
som tilstrekkelig dersom organisasjonen fremtrer som en representativ og naturlig
ivaretaker av den interesse det fremsatte krav skal tilgodese. Et bærende hensyn bak
søksmålsadgangen for organisasjoner – behovet for kontroll med forvaltningen – tilsier
dette.
Det som er sagt ovenfor vedrørende ad hoc-organisasjoner som er opprettet i
anledning en lokaliseringssak, må også gjelde for ad hoc-organisasjoner ellers.
Fremtrer organisasjonen som en naturlig og representativ ivaretaker av de interesser
søksmålet skal ivareta, bør det være avgjørende. Det kan for eksempel være en aktuell
problemstilling ved gruppesøksmål. Hvis mange berørte oppretter en organisasjon
til ivaretakelse av sine interesser, kan det være naturlig at organisasjonen reiser
gruppesøksmålet, jf. § 35‑3 første ledd bokstav b, og også er grupperepresentant i
søksmålet, jf. § 35‑9 annet ledd.
Om organisasjonen er representativ for ivaretakelse av de hensyn søksmålet skal
fremme, er altså av betydning ved fastleggelsen av om det foreligger tilstrekkelig
søksmålsinteresse. I Rt‑1992‑1618 ble det lagt vekt på det store medlemstallet i FIVH, og
i Rt‑2003‑833 avsnitt 41, ble det pekt på at det var vanskelig å se at andre var nærmere
til å anlegge søksmålet enn SRØ, som hadde vært «spydspiss i arbeidet og representert
den lokale og regionale forankring», avsnitt 41. Rt‑1974‑1272 gir et eksempel på en
organisasjon som manglet tilstrekkelig representativitet for de interesser som skulle
ivaretas. Foreningen Fri film, som hadde 170 medlemmer, fikk ikke prøvd gyldigheten
av to sensurvedtak for filmer. Den var ikke «særlig representativ for det alminnelige
Tvisteloven - (tvl.): § 1-4. Søksmålsadgang for organisasjoner mv.
Skrevet av Tore Schei, Arnfinn Bårdsen, Dag Bugge Nordén, Christian H.P. Reusch og Toril M. Øie.
Lastet ned fra juridika.no 29. oktober 2020 10:09

299

76

kinopublikum». Spørsmålet om representativitet må ses i forhold til blant annet hvem
vedtaket angår, om alle interesserte har mulighet for å slutte seg til foreningen mv. I
representativitet ligger ikke noe vilkår om at foreningen skal være representantiv for et
flertallssyn blant dem som er berørt. Andre momenter som kan komme inn i vurderingen
av representativiteten, er i hvilken grad foreningen er «veletablert» og «anerkjent»,
for eksempel som høringsinstans, mottaker av offentlig støtte mv. Se nærmere om
egenskaper ved organisasjoner og foreninger som momenter ved vurderingen av den
rettslige interesse, Backer, Rettslig interesse side 152 flg.
I grensetilfellene vil det være et moment av betydning om det er andre organisasjoner
som er nærmere til å gå til søksmål. Men dette momentet kan ikke tillegges slik vekt
at bare den organisasjon som er sterkest berørt vil kunne være søksmålskompetent.
Rt‑2003‑833 avsnitt 41 kan ikke oppfattes slik. Der var det naturlig å fremheve
representativiteten for å rydde unna all tvil om at SRØ fremsto som en naturlig bærer av
søksmålsinteressen. Først og fremst hvor det er reell tvil om søksmålskompetansen, er
det grunn til å trekke inn i helhetsvurderingen om andre organisasjoner er nærmere til å
reise sak.
Organisasjonens formål, slik det må forstås ut fra organisasjonens virksomhet mv.,
må holdes opp mot de virkninger det vil ha om søksmålet fører frem. Departementet
understreker i proposisjonen som avgjørende «de virkninger som det omtvistede forhold
har når det gjelder organisasjonens formål, ikke om det rettslige grunnlag for det
omtvistede forhold har til formål å fremme de samme verdier som organisasjonens
formål» (prp. side 367). Her ligger det en viktig endring i forhold til tvistemålsloven § 54
og den praksis som var utviklet etter denne bestemmelsen. Der var det nettopp et vilkår
at den interesse som var tilsiktet ivaretatt gjennom søksmålet, var beskyttet av de regler
kravet var basert på, jf. blant annet Rt‑1982‑908 og Rt‑2005‑523. Men departementet
fremhever altså at denne begrensing vil man bort fra, og det presiseres at avgjørelsen i
Rt‑1982‑908 ikke ville kunne opprettholdes etter den nye regelen.
Hvis organisasjonen først har tilstrekkelig søksmålsinteresse – og da altså ut fra
virkningene av det omtvistete forhold holdt opp mot organisasjonenes formål –
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kan den også gjøre gjeldende grunnlag som ikke knytter seg til dens formål. En
naturvernorganisasjon må for eksempel kunne gjøre gjeldende at det er feil også i de
deler av saksbehandlingen som ikke har noen side til ivaretakelsen av naturvernhensyn.
Også her er det en bevisst omlegging i forhold til det som var rettstilstanden etter
tvistemålsloven § 54, jf. prp. side 367. For den tidligere rettstilstand på dette punkt
vises til Rt‑1980‑569 (576). Omleggingen synes først og fremst å være begrunnet i at
gyldigheten av et forvaltningsvedtak vil kunne bero på en samlet vurdering av de feil
som eventuelt er begått. Ut fra en slik betraktning er det prinsipielt betenkelig å utelukke
enkeltelementer fra totalvurderingen.
Det er ikke til hinder for søksmål fra en organisasjon at saken kunne ha vært reist
av et enkeltmedlem. Som eksempler på søksmål reist av en organisasjon hvor de
samme spørsmål kunne ha vært tatt opp i sak med enkeltmedlemmer som saksøkere,
se Rt‑1962‑332 og Rt‑1966‑476. Men hvor søksmålet utelukkende gjelder rettigheter
og plikter for enkeltmedlemmer, for eksempel gyldigheten av en oppsigelse, vil
organisasjonen ikke kunne reise sak selv om avgjørelsen vil ha prinsipiell interesse også
ut fra de interesser og formål foreningen ivaretar. Rt‑1983‑430 og Rt‑1987‑351 gjaldt
henholdsvis to advokaters plikt til å utlevere dokumenter til sine klienters konkursbo
og en advokats krav på morarenter på godtgjøring for fritt rettsråd etter rettshjelploven.
Selv om begge sakene reiste prinsipielle spørsmål av betydning for advokater, ville
Advokatforeningen ikke kunne ha reist sak dersom enkeltmedlemmene henholdsvis
ville utlevere dokumentene og unnlate å kreve morarenter. Advokatforeningen opptrådte
imidlertid i de to sakene som hjelpeintervenient (partshjelper), og retten til dette ble
ikke bestridt. En avgjørelse med parallell problemstilling til den siste gir Rt‑1999‑319. En
næringsorganisasjon kunne ikke kreve dom for renter til enkeltmedlemmer i forbindelse
med vedtak om refusjon av betalt investeringsavgift.
Selv om en organisasjon ikke kan gå til sak om rettigheter og plikter knyttet direkte til
enkeltmedlemmer, for eksempel fremme et betalingskrav eller bestride en betalingsplikt,
vil den ofte kunne få prøvd holdbarheten av den hjemmel som er grunnlag for slike
krav eller plikter. Et eksempel på det gir Rt‑1997‑713. En velforening kunne ikke reise
sak om gyldigheten av vedtak om utskriving av eiendomsskatt. Det var bare den
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aktuelle skattepliktige som, i forhold til vedtaket mot ham, hadde søksmålskompetanse.
Men drøftelsen i avgjørelsen illustrerer at en organisasjon som representerer
grunneierinteressene, vil kunne få prøvd gyldigheten av vedtaket om å pålegge det
aktuelle området eiendomsskatt.
I Rt‑1986‑1250 ser man den glidende overgangen mellom krav som bare angår
enkeltmedlemmer, krav som angår både enkeltmedlemmer og foreningen, og krav
som er av generell karakter og ikke i første rekke angår enkeltmedlemmene. For
byretten gjaldt søksmålet lovligheten av et punkt i «de personalpolitiske retningslinjer
for Diakonhjemmets Sosialhøgskole», lovligheten av et pålegg til to ansatte og et
krav om oppreisning fra de to ansatte som var oppsagt fra sine stillinger. Det er helt
klart at det siste kravet ikke ville kunne ha vært fremmet av organisasjonen, Norsk
Tjenestemannslag. Det kunne nok også reises spørsmål ved organisasjonens adgang
til å få prøvd gyldigheten av det konkrete pålegget til de to ansatte, men i virkeligheten
var ikke dette gyldighetsspørsmålet annet enn en konsekvens av påstanden om at de
personalpolitiske retningslinjer på et punkt skulle kjennes ugyldige.
Rt‑1990‑874 gjaldt søksmål mot en kommune med et konkretisert krav om hjemmehjelp
og sykepleie fra en handikappet. Det ble lagt til grunn at Norges Handikapforbund
gjennom anke kunne få prøvd disse kravene i et tilfelle hvor parten selv var død etter
at anke var uttatt, og derfor var avskåret fra å forfølge kravene. Avgjørelsen kan ikke
ses som et uttrykk for at denne type rettigheter, som altså var angitt som konkrete
hjelpetiltak overfor vedkommende private part, kan fremmes av organisasjoner eller
andre som ikke selv tilkommer ytelsen. Når organisasjonen her kunne forfølge kravene i
søksmålet, kan det bare forklares ut fra den betydelige prinsipielle interesse saken hadde
for organisasjonen og dens medlemmer, og at saken var brakt frem til Høyesterett da
parten falt fra. Se om dommen også notene 3.3 og 4.2.
Viktigere enn at foreningen kan gå til søksmål hvor enkeltmedlemmer har en slik
mulighet, er at organisasjoner i en rekke tilfeller er ansett søksmålsberettiget, nettopp
fordi den representerer et fellesskap – de berørte – og hvor enkeltmedlemmer neppe
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er berørt i en slik grad at de ville kunne gå til sak, se som eksempler på slike saker
Rt‑1914‑419, Rt‑1952‑554, Rt‑1980‑569 og Rt‑1987‑538.
Som nevnt, vil ikke en forening kunne gå til søksmål om rettigheter og plikter knyttet
direkte til det enkelte medlem, for eksempel fremme et betalingskrav til medlemmet.
Dersom slike krav, på et likeartet grunnlag, imidlertid tilkommer mange av foreningens
medlemmer, vil den kunne reise gruppesøksmål med krav om betaling til den enkelte, se
blant annet § 35‑3 første ledd bokstav b.
Søksmålsinteresse for offentlige organer som fremmer særlige interesser
3. Annet ledd gjelder tilfeller av representative søksmål der et offentlig organ opptrer
som saksøker. Ikke alle slike representative søksmål vil omfattes av bestemmelsen. Den
gjelder bare for offentlige organer «med oppgave å fremme særskilte interesser». Et
typisk eksempel på dette vil være Forbrukerrådet. Forbrukerrådet vil kunne reise søksmål
til ivaretakelse av forbrukerinteresser. Men det må nettopp være forbrukerinteresser som
er berørt, sml. Rt‑2000‑2096. Det samme gjelder andre organer med ombudsfunksjoner.
Som departementet peker på i proposisjonen side 367, vil bestemmelsen ikke ha
selvstendig betydning for tilsynsorganer i forhold til den lovgivning de skal håndheve.
Tilsynsorganets kompetanse vil her være regulert i den aktuelle tilsynslovgivningen.
Normalt vil andre virkemidler enn søksmål være aktuelle i håndhevingen.
At søksmålsadgangen etter annet ledd er begrenset til organer «med oppgave å fremme
særskilte interesser», tilsier at det må avgrenses mot offentlige organer med et mer
alminnelig eller bredt virkefelt. Det vil blant annet gjelde departementer, direktorater,
kommuner mv. Representative eller representativt pregede søksmål fra slike organer
er ikke utelukket. Men søksmålsadgangen må i tilfelle forankres direkte i § 1‑3. I note 4
nedenfor er det gitt eksempler på slike representative søksmål.
Andre representative søksmål
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4. Også andre rettssubjekter enn de som går inn under § 1‑4, vil i noen grad kunne reise
representative søksmål. Det er også representativt pregede søksmål av annen kategori
enn de som går inn under § 1‑4. Det gjelder søksmål der én eller flere av de som opptrer
er direkte berørt, og derfor har en egeninteresse i søksmålet, men hvor søksmålet i tillegg
har betydning fordi også andres interesser er involvert eller direkte berørt.
Kommuner mv. som saksøker
Det er en del eksempler på at kommuner har reist sak for å ivareta interessene til
en større eller mindre krets av kommunens innbyggere. Det vil være særlig aktuelt
ved søksmål om rettigheter uten bestemt utpekte rettighetshavere eller med en
mer ubestemt krets av rettighetshavere, for eksempel allemannsrettigheter. Som
eksempler på slike saker, se Rt‑1928‑295, Rt‑1953‑1435 og Rt‑1983‑532. Også andre
offentlige organer vil kunne tenkes å kunne reise sak hvor det fremtrer som naturlig at
vedkommende organ opptrer som saksøkere, jf. som eksempel Rt‑1983‑532 – fjellstyrets
søksmålskompetanse. Se ellers om representative søksmål om allemannsretter Marianne
Reusch, Allemannsretten, Oslo 2012 side 385 flg.
Gruppesøksmål
Gruppesøksmål er etter § 35‑1 annet ledd «søksmål som føres av eller mot en gruppe
på samme eller vesentlig likt faktisk og rettslig grunnlag, og som er godkjent av retten
som gruppesøksmål». Selv om det direkte angår gruppemedlemmenes rettigheter
eller plikter, vil det ha et representativt preg, blant annet ved at prosessen styres av
grupperepresentanten, jf. § 35‑9, og at det enkelte gruppemedlem har en tilbaketrukket
stilling i prosessen. Det representative element blir særlig tydelig i saker etter § 35‑7,
hvor alle som har krav innenfor rammen av gruppesøksmålet, er gruppemedlemmer uten
registrering i grupperegisteret.
Uorganiserte interessegrupper
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Hvor det ikke er en forening, men en uorganisert gruppe interesserte som går til sak,
er det de enkelte personer som opptrer som saksøkere. De vil kunne anlegge én sak, jf.
§ 15‑2 første ledd, og derfor opptre samlet. Alt etter hvor mange de er og hvor mange som
har interesse i det krav som fremmes, vil forskjellen til de tilfellene hvor en organisasjon
opptrer som saksøker, kunne bli temmelig formell. Som eksempler på slike søksmål fra
uorganiserte interessegrupper, se Rt‑1998‑677, Rt‑1950‑732 og Rt‑1985‑498. Hvor det er
en rekke enkeltpersoner som hver for seg opptrer som saksøker i et slikt tilfelle, kan det
være riktig å vurdere samlet den interesse de har i søksmålet. En slik samlet vurdering er
særlig nærliggende hvor de fremtrer som representative i forhold til det krav søksmålet
gjelder.
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1 Innledning
Forvaltningen av norsk petroleumsvirksomhet er fordelt på flere departementer, med Oljeog energidepartementet som sektoransvarlig departement og ansvarlig for forvaltning av petroleumsressursene. Klima- og miljødepartementet har ansvaret for regulering og tilsyn med
ytre miljø, og Arbeids- og sosialdepartementet har hovedansvaret for oppfølging av arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Helse og omsorgsdepartementet (HOD) har
ansvar for regulering og tilsyn med helse- og hygieneforhold i virksomheten.
Grundige vurderinger i forkant av beslutninger vil kunne bidra til gode avveininger mellom
ressursforvaltning, helse, miljø, sikkerhet og kostnader. Denne veilederen i samfunnsøkonomisk analyse for petroleumssektoren er utarbeidet for bruk i nevnte departementer og deres
underliggende etater. Veilederen omfatter statlige tiltak i petroleumsvirksomheten uavhengig
av hvilket av disse departementene eller deres underliggende etater som fatter beslutningen.
Det er et mål at veilederen, både gjennom forslag til saksbehandlingsrutiner og veiledning i
hvordan en samfunnsøkonomisk analyse bør gjennomføres, skal bidra til bedre vurderinger
av de samfunnsøkonomiske konsekvensene av et tiltak. Samfunnsøkonomiske analyser bidrar til at beslutningstakere får solide, gjennomsiktige og sammenlignbare beslutningsgrunnlag når de skal vurdere ulike tiltak. Når virkningen av alternative tiltak synliggjøres før beslutning tas, er det enklere å velge tiltak til beste for samfunnet. Departementene og underliggende etater vil i størst mulig grad gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser i tråd med
utredningsinstruksen og DFØs veileder. Denne sektorveilederen for petroleumssektoren er
et supplement til utredningsinstruksen med veileder og Finansdepartementets rundskriv r109/14 om samfunnsøkonomiske analyser med DFØs veileder. Rundskrivet for
samfunnsøkonomiske analyser åpner for at det kan utarbeides sektorveiledere som gir
utdypende forklaringer og retningslinjer for sektorspesifikke beregningsforutsetninger.
Veilederen består av to hoveddeler. Den første delen, som omfatter kapittel 2 og 3, er en generell beskrivelse av saksbehandlingsrutiner og samfunnsøkonomiske utredninger. Kapittel
2 beskriver saksbehandlingsrutiner for når det er behov for samfunnsøkonomiske utredninger og hvordan involvering av andre myndigheter skal skje i denne forbindelse. Kapittel 3
tar for seg de ulike fasene i en analyse (jf. DFØs veileder) og utvalgte problemstillinger som
er viktige for denne sektoren.
Den andre hoveddelen inneholder utdyping og eksempler. Kapittel 4 gir et eksempel på
hvordan ressurshensyn kan vurderes, kapittel 5 omhandler hvordan vi kan vurdere miljøeffekter mens kapittel 6 tar for seg hvordan storulykke og arbeidsmiljø kan vurderes i en samfunnsøkonomisk analyse. Alle kapitlene i denne delen inneholder en generell del, som tar for
seg særlig viktige temaer når en skal vurdere henholdsvis ressurshensyn, miljøvirkninger
samt storulykke og arbeidsmiljø. I hvert av de tre kapitlene er det gitt konkrete eksempler
som illustrerer hvordan en samfunnsøkonomisk analyse kan gjennomføres. Av pedagogiske
grunner har det noen steder blitt vurdert som hensiktsmessig å rendyrke enkelte problemstillinger. Det vil derfor være enkelte avvik og forenklinger sammenlignet med fasene som beskrives i DFØs veileder.
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Saksbehandlingsrutiner og samfunnsøkonomisk analyse - generell beskrivelse
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2 Saksbehandlingsrutiner
Utredningsinstruksen krever at alle relevante konsekvenser ved statlige tiltak skal utredes,
og at berørte instanser og offentligheten skal involveres (se tekstboks for nærmere begrepsforklaring). Det er et krav i utredningsinstruksen punkt 2-2 at det skal gjennomføres samfunnsøkonomiske analyser for tiltak som man forventer gir vesentlige nytte- eller kostnadsvirkninger, herunder vesentlige budsjettmessige virkninger for staten. Utredningsinstruksen
krever videre i punkt 3-1 at berørte departementer skal involveres så tidlig som mulig i utredningsprosessen, samt at andre som er berørt av tiltaket skal involveres tidlig så langt dette
er hensiktsmessig. En viktig målsetning ved slik utredning og involvering er at virkningene av
aktuelle tiltak utredes og vurderes best mulig før tiltaket settes i verk, jf. utredningsinstruksen
punkt 1-1. Denne veilederen utdyper disse kravene for saker som gjelder petroleumsvirksomheten.
Omfanget på utredningen må vurderes fra sak til sak. Den vil bl.a. være avhengig av tiltakets
størrelse og tiden som er til rådighet. Dette innebærer at det i noen tilfeller vil være nødvendig med en grundig samfunnsøkonomisk analyse, mens det andre ganger er tilstrekkelig å
følge minimumskravene eller gjennomføre en forenklet analyse, se veiledning til utredningsinstruksen punktene 2-1 og 2-2 og DFØ – velg riktig nivå på utredningen.
Boks 2.1 Utredning, analyse eller vurdering
Denne sektorveilederen tar utgangspunkt i utredningsinstruksen, som setter
krav til utredninger. Det kan være samfunnsøkonomiske utredninger, men det
kan også være mindre grundige utredninger og utredninger som vurderer
prinsipielle hensyn. Utredninger som vurderer nytte og kostnader kan være av
ulik grundighetsgrad:
1) Minimumskravene til alle utredninger. Disse kravene er basert på 6
spørsmål som må besvares for alle typer tiltak. Disse kan besvares enkelt hvis
det forventes at virkningene blir små for små grupper i samfunnet (veiledning til
utredningsinstruksen punkt 2.1.1, tredje avsnitt).
2) Forenklet analyse. Hvis forventede virkninger er større, forventes mer
grundige svar på spørsmålene med mer tallfesting mv.
3) Samfunnsøkonomisk analyse. Dette er den mest omfattende utredningen
av nytte og kostnader. Den skal benyttes når et tiltak forventes å ha vesentlige
nytte- eller kostnadsvirkninger, herunder vesentlige budsjettvirkninger for staten,
jf utredningsinstruksen punkt 2-2.
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2.1 Stortingsmeldinger/stortingsproposisjoner/utforming av
overordnet politikk
Retningslinjene for saksbehandling ved utarbeidelse av proposisjoner og meldinger er inngående beskrevet i dokumentene: Statsministerens kontor: Om statsråd (2017) og Om r-konferanser samt i utredningsinstruksen med veileder. Det følger av disse at det i forbindelse med
oppstart av arbeid med en melding eller proposisjon til Stortinget er viktig at det gis god tid til
nødvendige avklaringer både på embetsnivå og politisk nivå.
Berørte departementer bør gis anledning til å se hvordan prinsipielle merknader og eventuelle politiske avklaringer er innarbeidet i den endelige teksten, og herunder hvordan innspill
er ivaretatt.

2.2 Lover
Utredningsinstruksen har utførlige bestemmelser om forvaltningens saksbehandling når det
planlegges nye lover og lovendringer. Den stiller krav til utredningens grundighet og til tidlig
involvering av berørte departementer. Der det er tvil om forslagets konsekvenser, er det viktig at berørte departementer eller underliggende etater kontaktes tidlig i arbeidet for å få innspill. Dersom forslaget kan ha vesentlige nytte- eller kostnadsvirkninger, sørger ansvarlig departement for at det gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse i tråd med utredningsinstruksen punkt 2-2 og i samsvar med gjeldende rundskriv for samfunnsøkonomiske analyser
og denne sektorveilederen. Berørte departementer/etater skal involveres under prosessen
innenfor sitt ansvarsområde. Ansvarlig departement forelegger forslaget, inkludert den samfunnsøkonomiske analysen, for berørte departementer før det sendes på høring. Analysen
bør følge forslaget på høring.
Det følger av utredningsinstruksen punkt 4-4 at ferdig utkast til proposisjoner til Stortinget
med forslag til lovvedtak (Prop. L og Prop. LS) skal forelegges berørte departementer før utkastet legges fram for regjeringen.

2.3 Forskrifter
Utredningsinstruksen har utførlige bestemmelser om forvaltningens saksbehandling når det
planlegges nye forskrifter og forskriftsendringer. Den stiller krav til utredningens grundighet
og til tidlig involvering av berørte departementer. Der det er tvil om forslagets konsekvenser,
er det viktig at berørte departementer eller underliggende etater kontaktes tidlig i arbeidet for
å få innspill. Dersom forslaget kan ha vesentlige nytte- eller kostnadsvirkninger jf. utredningsinstruksen punkt 2-2, sørger ansvarlig myndighet for at det gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse i tråd med utredningsinstruksen og i samsvar med gjeldende rundskriv
for samfunnsøkonomiske analyser og denne sektorveilederen. Berørte departementer/etater
skal involveres under prosessen innenfor sitt ansvarsområde. Ansvarlig departement forelegger forslaget, inkludert den samfunnsøkonomiske analysen, for berørte departementer før
det sendes på høring. Analysen bør følge forslaget på høring.
Dersom det fremkommer informasjon i høringsrunden som innebærer vesentlige endringer i
forskriftforslaget, bør forslag til forskrift forelegges for berørte departementer før fastsettelse,
uavhengig av om fastsettelsesmyndigheten er delegert til underliggende etat. Dersom det er
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tvil om informasjonen i høringsrunden kan medføre endring av forskriftforslaget, tas det kontakt med berørte departementer/underliggende etater. Innkomne høringsuttalelser og behandlingen av disse synliggjøres ved en høringsmatrise eller lignende.
Viktige forskrifter eller forskriftsendringer legges frem for regjeringen før de fastsettes jf. Om
r-konferanse. Eksempel på slike saker er viktige politiske saker, forslag med store økonomiske og administrative konsekvenser, saker med betydelig motstand i høringsrunden og
saker der det er uenighet mellom statsrådene.
Det er utarbeidet en rekke veiledninger som utdyper hvordan krav i konkrete forskriftsbestemmelser kan oppfylles. Disse vil ofte være tatt inn som merknader eller lenker i forskriften. Dette er særlig relevant der regelverket er funksjonelt utformet. Nye veiledninger eller
vesentlige endringer i eksisterende veiledninger bør sendes på høring og berørte departementer eller underliggende etater bør som hovedregel involveres forut for og etter høring på
samme måte som for forskrifter. Dersom det avdekkes at forslaget til veiledning vil kunne ha
vesentlige nytte- eller kostnadsvirkninger, gjøres det en samfunnsøkonomisk analyse av forslaget. Denne gjennomføres av ansvarlig myndighet. Berørte departementer involveres ved
behov.

2.4 Enkeltvedtak
Det følger av forvaltningsloven at forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst
som mulig før vedtak treffes jf. forvaltningsloven § 17. Enkeltvedtak er ikke omfattet av utredningsinstruksen, men det følger av veilederen til utredningsinstruksen punkt. 1.2.2. at sektorveiledere kan åpne for at enkeltvedtak med store samfunnsøkonomiske virkninger må utredes grundig.
Utredningsinstruksens bestemmelser og rutinen nedenfor bør følges for enkeltvedtak som
kan ha vesentlige nytte- eller kostnadsvirkninger dersom disse ikke er belyst i tidligere utredninger i forbindelse med fastsettelse av lov eller forskrift, eller vil bli utredet på annen måte.
Følgende rutine bør følges for disse tilfellene:
1. Ansvarlig departement eller etat utarbeider en samfunnsøkonomisk analyse. Dersom en
etat er i tvil om tiltaket skal utredes bør den rådføre seg med sitt departement.
2. Før enkeltvedtak treffes, involverer ansvarlig departement eller etat andre berørte myndigheter dersom vedtaket kan antas å ha vesentlige virkninger for andre myndigheters
ansvarsområde. Tilsvarende gjelder dersom det er usikkert om vedtaket har slike virkninger. Involvering bør skje ved at berørte myndigheter konsulteres og gis anledning til å
uttale seg før enkeltvedtak treffes.
3. Den samfunnsøkonomiske analysen bør følge vedtaket slik at partene og andre med
rettslig klageinteresse kan gjøre seg kjent med detaljene i den.
Denne rutinen gjelder likevel ikke dersom:
1. Kriteriene for enkeltvedtaket er gitt/fastlagt i lov eller forskrift (lovbundet enkeltvedtak),
og ikke eller i liten grad er underlagt forvaltningens frie skjønn.
2. Enkeltvedtaket er i tråd med etablert forvaltningspraksis.
3. Det av andre grunner, og i samråd med andre berørte departementer, anses åpenbart
unødvendig å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse.
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En samfunnsøkonomisk analyse av et enkeltvedtak kan unnlates i akutte situasjoner, for eksempel ved vedtak om stansing av sikkerhets- og miljøhensyn. Involvering av berørte myndigheter bør likevel skje så langt det er mulig.
For en del enkeltvedtak er det begrenset med tid til å gjennomføre en utredning. Da må nivået på utredningen tilpasses tiden som er til rådighet, eksempelvis ved at det bare er tid til å
utføre en forenklet analyse.
Dersom et forslag til enkeltvedtak legges frem for regjeringen, legges det til grunn at involvering skjer og at nytte- eller kostnadsvirkningene blir tilstrekkelig belyst gjennom denne prosessen, jf. retningslinjen Om r-konferanser1.

2.5 Internasjonale prosesser
Etter utredningsinstruksen punkt 1-2 gjelder denne for utarbeiding av beslutningsgrunnlag
for statlige tiltak som utføres i, eller på oppdrag for, statlige forvaltningsorganer. Utredningsinstruksen gjelder i utgangspunktet også direkte for utarbeiding av beslutningsgrunnlag knyttet til internasjonale prosesser. Utredningsinstruksen gjelder for arbeid med EØS- og
Schengen-regelverk, fra identifisering av nye initiativ i EU og formulering av norske posisjoner til innlemmelse i EØS-avtalen eller Schengen-avtalen og gjennomføring i norsk regelverk. Utredningsinstruksen kapittel 5 omhandler EØS- og Schengenregelverk. Det følger av
utredningsinstruksen punkt 1-2. at den ikke gjelder ved inngåelse av internasjonale avtaler,
men i henhold til veilederen punkt. 1.2.2. kan det være aktuelt å forhåndsutrede virkningene
av ulike sannsynlige forhandlingsresultater.
Følgende rutine bør følges for disse sakene:


Utredningsinstruksen kapittel 5 legges til grunn for internasjonalt arbeid som myndighetene deltar i og som får betydning for norsk petroleumsvirksomhet.



Ansvarlig departement eller etat avklarer tidlig om det internasjonale arbeidet får virkning
for andre myndigheters ansvarsområder. Det bør legges vekt på god dialog mellom berørte myndigheter tidlig i prosessen for å sikre at potensielle virkninger avdekkes tidlig.



For prosesser som kan få vesentlige virkninger for petroleumsvirksomheten, forankres
posisjoner i et felles mandat.



Utredningsinstruksen gjelder ikke direkte ved inngåelse av andre internasjonale avtaler
enn EØS- og Schengen-regelverk, for slike avtaler legges utredningsinstruksen prinsipper til grunn så langt de passer.

Det fremgår av retningslinjene for r-konferanser at saker av viktighet skal legges frem for
regjeringen for drøfting. Det følger av retningslinjen at saker av viktighet bl.a. er saker med
betydelige økonomiske og administrative konsekvenser, saker som er politisk vanskelige eller
saker hvor det er uenighet mellom statsrådene. Det følger av retningslinjene punkt 2.11 at slike
saker også kan være vedtak som et fagdepartement har fullmakt til å treffe, men hvor avgjørelsen
vil kunne skape strid, saker hvor det kan være delte meninger om avgjørelsen internt i
regjeringen, saker med store økonomiske konsekvenser eller saker hvor fagstatsråden er i tvil og
ønsker å høre de øvrige regjeringsmedlemmenes vurdering av saken. De samfunnsøkonomiske
virkningene av slike vedtak vil bli tilstrekkelig belyst gjennom denne prosessen.
1
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Utenriksdepartementets veileder Folkerettslige avtaler legges forøvrig til grunn der det skal
forhandles og inngås folkerettslige avtaler. Der det internasjonale arbeidet ikke omhandler
inngåelse av folkerettslige avtaler bør prinsippene i utredningsinstruksen følges så langt det
passer.
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3 Hvordan gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse?
Samfunnsøkonomiske utredninger inngår i beslutningsgrunnlaget for offentlige beslutninger.
I petroleumssektoren kan disse beslutningene knyttes til ulike faser, fra et område eventuelt
skal åpnes for leting til produksjonen på et olje- eller gassfelt stenges ned.
Følgende figur illustrerer hvordan petroleumsloven regulerer petroleumsvirksomheten avhengig av hvilken fase en befinner seg i. Øverst i figur 3.1 vises viktige milepæler for myndighetene, mens det nederst i figuren er angitt viktige aksjonspunkter for selskapene.

Figur 3.1 Faser i petroleumsvirksomheten
De viktigste punktene hvor myndighetene fatter beslutninger knyttet til petroleumsvirksomheten er:









Vedtak om å åpne et område for petroleumsvirksomhet herunder fastsetting av vilkår
(åpning)
Tildeling av utvinningstillatelser herunder fastsetting av HMS- og
fiskerivilkår.(letefasen)
Godkjenning av Plan for utbygging og drift (PUD)/Plan for anlegg og drift (PAD) (utbyggings- og driftsfasen)
Samtykke til leteboring, operasjon og drift (letefasen, utbyggings- og driftsfasen)
Samtykke til samsvarsuttalelse (lete-, utbyggings- og driftsfase, avslutningsfase)
Tildeling av produksjonstillatelser (utbyggings- og driftsfasen)
Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven (lete-, utbyggings- drifts-, og avslutningsfasen)
Innsending av avslutningsplan/vedtak om disponering (avslutningsfasen)

Hensikten med denne veilederen er å bidra til god kvalitet på beslutningsgrunnlaget, bl.a.
ved å sikre at alle relevante samfunnshensyn blir belyst på en konsistent måte uavhengig av
hvilken myndighet som har ansvaret.
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Strukturen i dette kapittelet følger de ulike arbeidsfasene i DFØs veileder, se figur 3.2. Hver
arbeidsfase beskrives med en kort tekst som oppsummerer hovedinnholdet i fasen, deretter
utdypes sektorspesifikke problemstillinger knyttet til den enkelte fase. En grundigere omtale
knyttet til ressursforvaltning, miljøvirkninger, samt storulykker og arbeidsmiljø er behandlet i
egne kapitler, henholdsvis 4, 5 og 6. Disse kapitlene inneholder stiliserte eksempler som er
bygd opp etter de samme arbeidsfasene, og skal bidra til å konkretisere ytterligere hvordan
analysene kan gjennomføres.

Figur 3.2 Flytdiagram for gjennomføring av samfunnsøkonomisk analyse
Hvilken type analyse som bør gjennomføres avhenger særlig av størrelsen på tiltaket. Dette
er beskrevet i Veileder til utredningsinstruksen kapittel 2, og utdypet i artikkelen Velg riktig
nivå på utredningen som finnes på DFØs hjemmeside. Det skisseres her tre ulike nivå på utredningen, jf boks 2.1. Det er den mest omfattende formen for analyse,
samfunnsøkonomisk analyse, vi har sett behov for å utdype i denne veilederen.
I DFØs veileder i samfunnsøkonomisk analyse, punkt 2.7 er det beskrevet tre hovedtyper av
samfunnsøkonomiske analyser.
I en nyttekostnadsanalyse verdsettes alle positive og negative virkninger av et tiltak i kroner
så langt det er faglig forsvarlig å gjøre for å avklare og rangere samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det skal også vurderes hvilken betydning ikke-prissatte virkninger har for samfunns11
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økonomisk lønnsomhet. Dersom de ulike tiltakene som skal sammenlignes har like nyttevirkninger, er det ikke nødvendig å verdsette nytten i kroner for å rangere tiltakenes samfunnsøkonomiske lønnsomhet. Tiltakene kan da rangeres ut fra kostnadene. En slik analyse kalles en kostnadseffektivitetsanalyse. I kostnadsvirkningsanalyser beregnes kostnader på vanlig måte. Nyttevirkninger beskrives best mulig, men ikke nødvendigvis på en felles skala. Det
vil da ikke være mulig å rangere tiltak etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

3.1 Beslutninger i petroleumssektoren
En hovedoppgave for myndighetene i forvaltningen av petroleumsressursene er å etablere
og vedlikeholde et rammeverk for virksomheten som gjør at oljeselskapene har en egeninteresse i å utnytte olje- og gassressursene på en måte som også er til det beste for samfunnet. I en del tilfeller er det imidlertid ikke samsvar mellom selskapenes og samfunnets økonomiske vurderinger. Vi snakker om "markedssvikt" som fører til at det må vurderes om offentlige tiltak kan bidra til en bedre ressursbruk for samfunnet. Under følger et utvalg eksempler på markedssvikt som kan oppstå i petroleumssektoren og som kan skape behov for
offentlige tiltak:


Petroleumsaktivitet kan ha miljøkonsekvenser som oljeselskapene ikke har insentiver til
å ta hensyn til i sine lønnsomhetsberegninger (eksterne virkninger). Det dreier seg om
mulig forurensning av sjø, havbunn og kystsone, samt utslipp av klimagasser og enkelte
andre utslipp til luft. I den grad virkningene er korrigert for i form av miljøavgifter eller
kvotepriser, vil imidlertid disse virkningene bli internalisert og inngå i den samfunnsøkonomiske analysen ved å inngå i selskapenes egne kostnadsvurderinger.



Petroleumsaktivitet har konsekvenser for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Dette er også
konsekvenser hvor det ikke nødvendigvis er samsvar mellom kostnaden for oljeselskapet og for samfunnet. For å sikre bedre samsvar regulerer myndighetene helse, arbeidsmiljø og sikkerhet på sokkelen på tilsvarende måte som det gjøres for annen næringsvirksomhet.



Petroleumsaktivitet vil i noen grad kunne komme i konflikt med annen næringsaktivitet,
hovedsakelig fiske. Dette spørsmålet er særlig viktig i forbindelse med åpning av nye
områder for petroleumsaktivitet og ved fastsettelse av fiskerivilkår ved tildeling av utvinningstillatelser.



Manglende privat eierskap til petroleumsressurser som ikke er omfattet av en gjeldende
utvinningstillatelse kan medføre at løsninger som private aktører foreslår ikke nødvendigvis vil være i samfunnets interesse. Dette kan eksempelvis medføre at selskapene ikke i
tilstrekkelig grad tar et områdeperspektiv. Slikt manglende områdeperspektiv kan også
skyldes manglende samordning bl.a. som følge av asymmetrisk informasjon.



Et tiltak gjennomført av rettighetshaverne i en utvinningstillatelse kan ha positive effekter
for andre utvinningstillatelser (positive eksterne effekter). Uttesting av ny teknologi kan
være et eksempel på en slik positiv ekstern virkning. Det kan i slike tilfeller være aktuelt
å stille krav om uttesting, for eksempel i forbindelse med PUD-godkjenning.



Læring og positive eksterne virkninger kan være grunner til at private aktører investerer
for lite i forskning og at det kan være behov for offentlig finansiering. Dette gjelder også
for petroleumssektoren.



Både felt- og transportinfrastruktur kan utgjøre naturlige monopoler på områder av sokkelen. Slike monopoler vil det være nødvendig å regulere. I petroleumssektoren skjer
12
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denne reguleringen gjennom regulert tilgang til gassinfrastrukturen og gjennom TPA-forskriften.


Manglende langsiktighet i rettighetshavernes beslutninger kan i noen tilfeller begrunne
offentlige tiltak. Et eksempel på dette er produksjonstillatelser for gass. Ved å holde tilbake gassproduksjon i felt der gassen fungerer som trykkstøtte for produserbar olje, oppnås en økonomisk gevinst i form av økt oljeproduksjon. Siden gevinsten i form av økt oljeutvinning er en langsiktig gevinst, kan det tenkes at selskaper opptatt av kortsiktig gevinst ønsker å produsere gassen raskere enn det som er i samfunnets interesse.

3.2

Arbeidsfase 1: Beskrive problemet og formulere mål

Dette punktet dekker arbeidsfase 1 i DFØs veileder i samfunnsøkonomisk analyse, og besvarer det første av seks obligatoriske spørsmål i utredningsinstruksen. I DFØs veileder blir
arbeidsoppgavene i denne fasen beskrevet slik:


Beskriv samfunnsproblemet



Utarbeid nullalternativet



Formuler mål

Denne fasen er viktig, fordi den begrunner hvorfor det er behov for å vurdere tiltak. Hva dette
i praksis består i, vil avhenge av hva slags problem vi står overfor.
Det er viktig å beskrive, dokumentere og vurdere de problemene som eventuelt kan tilsi behov for tiltak. Hva består problemet i, hvilke grupper er berørt og hvilket omfang har problemet? Hvor sikker er problembeskrivelsen, hva er (de bakenforliggende) årsakene til
problemene, og tilsier problemets størrelse at det bør løses? I beskrivelsen av
nullalternativet er hensikten å beskrive dagens situasjon og forventet utvikling fremover i tid
ved fravær av nye tiltak. Det er viktig å få fram forhold som over tid kan forsterke eller
redusere dagens problemer. Nullalternativet er referansen som virkninger av mulige tiltak
skal sammenlignes med.
Det bør fastsettes klare mål for hva vi ønsker å oppnå ut fra problembeskrivelsen. Mål kan
defineres som samfunnsmål, dvs. ønsket tilstand for samfunnet som helhet, og som mer
konkrete effektmål for målgrupper o.l. Målet/målene bør besvare hva som skal oppnås, i hvilket omfang og når. Hvis det ikke er god sammenheng mellom problembeskrivelse og mål,
kan en ende opp med tiltak som ikke løser problemene. Mål må ikke forveksles med tiltak.
Mens mål beskriver en ønsket tilstand, beskriver tiltak hvordan vi skal komme dit.
Hvis det vurderes å innføre et generelt tiltak som gjelder hele sokkelen/alle aktører/alle felt,
bør det vurderes om det er aktuelt med individuell behandling eller unntaksordninger. Slik
behandling er særlig aktuelt der det er grunn til å tro at kostnaden/nytten varierer betydelig
mellom de ulike installasjonene.
Mange ganger vil det foreligge politisk vedtatte mål eller sterke føringer, også når det gjelder
hvilke tiltak som skal gjennomføres eller vurderes. Det foreligger like fullt en plikt ut fra utredningsinstruksen til å utrede forholdet mellom problem, mål og tiltak, og eventuelt påpeke at
andre alternativer kan løse et problem på en bedre måte.
13
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3.3 Arbeidsfase 2: Identifisere og beskrive relevante tiltak
Dette tilsvarer arbeidsfase 2 i DFØs veileder og spørsmål nr. 2 i utredningsinstruksen. I
DFØs veileder blir arbeidsoppgavene beskrevet slik:


Identifiser mulige tiltak



Velg ut relevante tiltak



Beskriv mulige tiltak

I petroleumssektoren vil "tiltak" falle i tre hovedgrupper: Noen beslutninger vil være prosjekter som først og fremst er ment å øke verdiskapingen fra petroleumsressursene. Andre beslutninger vil være ment å bedre sikkerheten for mennesker og materiell i sektoren, mens en
tredje type beslutninger er ment å redusere negative miljøpåvirkninger. Potensielle tiltak vil
ofte kunne ha virkninger utover det som er primærhensikten. Utbygging kan ha miljøkonsekvenser, miljø- og sikkerhetstiltak kan fordyre produksjonen, osv. Alle myndigheter er pålagt
å undersøke og avveie alle konsekvenser av tiltak på sitt ansvarsfelt.
Det er viktig å tenke bredt og identifisere ulike mulige tiltak som kan bidra til å løse de identifiserte problemene og tilfredsstille de formulerte målene. I noen situasjoner vil det foreligge
flere relevante tiltak, i andre situasjoner vil ett eller noen få tiltak peke seg ut. For å identifisere mulighetsrommet og detaljere mulige tiltak er det viktig med god fagkunnskap. I eksempelet i kapittel 4 vil det f.eks. kreve betydelig ekspertise å definere realistiske, alternative utbyggingsløsninger. Tilsvarende vil det kreve betydelig kunnskap å beskrive og vurdere ulike
måter å løse miljø- og sikkerhetsproblemer på, jf. kapittel 5 og 6.
Utvelgelsen av hvilke tiltak vi tar med for videre analyse, bør baseres på om det er sannsynlig at de kan bidra til tilfredsstillende måloppnåelse, og om det er sannsynlig at nyttevirkningene vil overstige kostnadene. Ulike tiltak kan kombineres og de kan differensieres ut fra
ulike målgrupper og ulike delproblemer.
Ofte vil det være flere aktuelle tiltak som kan gjennomføres for å nå et mål. I utgangspunktet
bør alle mulige tiltak og kombinasjoner av tiltak analyseres for å finne det mest mulig lønnsomme alternativet. Dersom vi har to tiltak A og B som begge kan bidra til å løse problemet,
er det tre alternativer som må sammenlignes med nullalternativet: A, A&B, og B.
Om vi har tre mulige tiltak som også kan gjennomføres i kombinasjon har vi i prinsippet syv
ulike alternativer som må analyseres sammen. Er det fire tiltak, har vi fjorten alternativer.
Dette blir komplekst, og det vil derfor være behov for å analysere nærmere hvordan alternativer bør vurderes.
Det bør for det første vurderes om noen av alternativene er gjensidig utelukkende. Da er det
bare aktuelt å vurdere disse alternativene hver for seg og det er ikke behov for å vurdere
kombinasjonen. Videre bør en vurdere om tiltak er komplementære, dvs. at to tiltak styrker
hverandre gjensidig (positiv synergieffekt). Da må tiltakene vurderes samlet. I noen tilfeller
vil tiltak være rivaliserende, dvs. svekke hverandre (negativ synergieffekt).
For å få til en god analyse, bør en altså vurdere om effekten av to tiltak påvirker hverandre. I
den grad to tiltak er delvis rivaliserende, dvs. at effekten av ett tiltak reduserer effekten av
det andre, er det viktig at disse to tiltakene vurderes separat. I petroleumssektoren er slike
rivaliserende tiltak ikke uvanlig. Et eksempel kan være tiltak som reduserer sannsynligheten
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for at et uhell skal inntreffe (sannsynlighetsreduserende tiltak) og tiltak som reduserer konsekvensen av uhellet om det skulle finne sted (konsekvensreduserende tiltak). Da kan det tenkes at selv om begge disse er samfunnsøkonomisk lønnsomme separat, kan kombinasjonen
av dem være samfunnsøkonomisk ulønnsom.
Om en ikke vurderer kombinasjonen av alle mulige tiltak, er det viktig å være klar over at
rekkefølgen tiltakene vurderes i, vil kunne påvirke hvilken løsning som vil bli anbefalt. En bør
begynne med de antatt mest lønnsomme tiltakene og deretter se om ytterligere tiltak gir en
bedre løsning. Hvis dette ikke gjøres er det sannsynlig at ulønnsomme tiltak kan bli anbefalt
gjennomført.
Et annet aspekt det er viktig å fange opp i en samfunnsøkonomisk analyse er om kostnadene ved et tiltak varierer betydelig fra tilfelle til tilfelle. Særlig viktig er skillet mellom nye og
eksisterende innretninger. Svært ofte vil kostnaden ved et tiltak være vesentlig lavere for nye
innretninger enn eksisterende innretninger. Derfor bør en analyse normalt vurdere lønnsomheten av tiltaket på nye og eksisterende installasjoner separat og gi en god begrunnelse dersom dette ikke gjøres.
I den nye utredningsinstruksen er det satt som krav at en skal vurdere hvilke prinsipielle
spørsmål tiltakene reiser. Det kan være begrensninger på hvilke tiltak som kan velges og
hvordan tiltak kan utformes. Slike begrensninger på mulige tiltak vil f.eks. kunne følge av forpliktelser som Norge har påtatt seg gjennom internasjonale konvensjoner, f.eks. på miljøområdet.

3.4 Arbeidsfase 3: Identifisere virkninger
Dette tilsvarer arbeidsfase 3 i DFØs veileder og inngår i spørsmål nr. fire i utredningsinstruksen. I DFØs veileder blir arbeidsoppgavene beskrevet slik:


Identifiser berørte grupper



Identifiser og beskriv nytte- og kostnadsvirkninger

Virkninger av et tiltak er de positive og negative effektene som oppstår som følge av at tiltaket gjennomføres, dvs. endringer sammenliknet med nullalternativet. Identifiser hvilke grupper som berøres, på hvilken måte og i hvilket omfang. Virkninger må beskrives selv om de
ikke kan tallfestes.
Hvordan et tiltak blir implementert påvirker virkningene av et myndighetstiltak og hvilke
parter som påvirkes.

3.5 Arbeidsfase 4: Tallfeste og verdsette virkninger
Dette tilsvarer arbeidsfase 4 i DFØs veileder og inngår i spørsmål nr. fire i utredningsinstruksen. I DFØs veileder blir arbeidsoppgavene beskrevet slik:


Tallfest virkninger så langt det er mulig



Verdsett i kroner virkninger med markedspris



Verdsett i kroner virkninger uten markedspris
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Beregn forventningsverdier



Realprisjuster relevante verdier



Beregn skattekostnaden



Vurder kvalitativt verdien av ikke-prissatte virkninger

De identifiserte virkningene skal tallfestes så langt det er faglig forsvarlig og hensiktsmessig.
Det er viktig å dokumentere grunnlaget for anslagene og gjerne bruke flere kilder for å sikre
kvaliteten på anslagene.
De tallfestede virkningene bør verdsettes i kroner så langt det er faglig forsvarlig.
Retningslinjer for verdsetting av virkninger med markedspris, og en del virkninger uten markedspris, er fastsatt i Finansdepartementets rundskriv. Øvrige virkninger uten markedspris
kan beskrives på ulike måter. Der det eksisterer en kroneverdi, bør samme verdi benyttes
både innad i en sektor og mellom sektorer. En kan bruke verdier fra tidligere studier eller
gjennomføre egne verdsettingsstudier. Virkninger som ikke lar seg verdsette, eller det ikke
er hensiktsmessig å verdsette, bør kartlegges og beskrives kvantitativt og/eller kvalitativt, slik
at de kan inngå ved vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet. En del miljø- og sikkerhetsmessige effekter av tiltak i petroleumssektoren vil være i denne kategorien. Se kapittel 5
for nærmere beskrivelse av hvordan en kan synliggjøre miljøvirkninger, og kapittel 6 for
hvordan beskrive/synliggjøre storulykke- og arbeidsmiljøvirkninger.
3.5.1

Kostnader

For de fleste kostnadskomponentene besitter selskapene bedre informasjon enn myndighetene. I tilfeller hvor selskapenes økonomiske interesser avviker fra fellesskapets interesser
(for eksempel ved vurdering av miljøtiltak) vil slik informasjonsasymmetri representere en utfordring for myndighetene. En bør søke å ettergå selskapenes kostnadsestimater. Det er viktig å huske på det ikke bare er oljeselskapene som kan ha insentiv til å fremstille kostnader
forskjellig fra de faktiske her. Leverandører av utstyr kan ha insentiv til å fremstille kostnaden
ved å installere utstyret som lavere enn hva den faktisk er, slik at sannsynligheten øker for at
utstyret blir installert. Leverandører av utstyr har i tillegg begrenset kunnskap om kostnadene
knyttet til å installere utstyret på innretningene.
I den grad det ikke er mulig eller for kostbart å ettergå selskapenes beregninger anbefales
det å legge selskapenes kostnadsestimater til grunn for analysen, og i tillegg beskrive utfordringen knyttet til at den som blir regulert er den som bidrar med data. Ved analyser av tiltak
med store konsekvenser, bør myndighetene kvalitetssikre estimatene og eventuelt utarbeide
egne.
3.5.2

Nærmere om priser av særlig betydning i petroleumssektoren

Rundskriv R-109/14 definerer generelle regler for hvilke priser som skal brukes i en samfunnsøkonomisk analyse, inkludert enkelte mer spesifikke instrukser når det gjelder verdien
av tidsbruk og verdien av et statistisk liv. Rundskrivets regler gjelder også for petroleumssektoren. Under dette punktet gis det retningslinjer for enkelte priser av spesiell interesse for
denne sektoren.
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Det er nødvendig å anslå kalkulasjonspriser for hele analyseperioden. I mangel av kunnskap
om framtidig prisutvikling er standard forutsetning at prisene følger den generelle prisutviklingen, dvs. at de relative prisene er konstante. Som et unntak skal vi "realprisjustere" verdien av tidsbruk og verdien av et statistisk liv, dvs. at disse kalkulasjonsprisene skal oppjusteres i tråd med punkt 6.1.4 og 6.1.5 i Finansdepartementets rundskriv R-109/2014. For en
nærmere omtale av framtidig utvikling i miljøverdier, se kapittel 5.5.3.
For priser som er viktige for den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av et tiltak, bør det
normalt gjennomføres en følsomhetsanalyse for å vise hvordan ulike prisforutsetninger påvirker utfallet. Uansett er det viktig at det vises tydelig i analysen hvilke priser og prisbaner
som er benyttet.

3.5.2.1 Energipriser
For samfunnsøkonomiske analyser i petroleumssektoren skal det brukes forventningsverdier
for framtidige priser. Slike prisprognoser for olje og gass utarbeides av OED og kan innhentes derfra. Ved analyser som krever prisprognoser på strøm legges NVEs langsiktige markedsanalyser til grunn. Energipriser vil ofte ha stor betydning for lønnsomheten av et tiltak,
og det vil derfor være naturlig å beregne hvor følsom lønnsomheten er for endringer i disse
prisene, se kapittel 3.7 for nærmere omtale.

3.5.2.2 Karbonpriser
I alle samfunnsøkonomiske analyser hvor tiltaket har en effekt på klimagassutslipp skal det
benyttes en karbonpris. Karbonprisene som brukes av etatene i dag kan videreføres. Det
skal også gjennomføres en følsomhetsanalyse med høyere og lavere karbonprisbaner.
I de tilfeller hvor tiltaket eksplisitt tar sikte på å redusere utslipp av klimagasser skal det gjennomføres en analyse av hvilken karbonpris som er nødvendig for at tiltaket skal være lønnsomt.

3.5.2.3 NOx-priser
I tråd med Finansdepartementets rundskriv om samfunnsøkonomiske analyser prises NOxutslipp i petroleumssektoren tilsvarende avgiften. Avgiften er i 2018 på 21,94 kroner per kg.
Oppdaterte tall finner dere her.

3.5.2.4 Verdien av et statistisk liv
I ulykkessituasjoner der det foreligger mulighet for tap av liv skal en benytte verdi av statistisk liv (VSL) i tråd med Finansdepartementets rundskriv R-109/14. Oppdater tall for denne
verden finner dere her. For 2018 er foreløpige tall 32,38 millioner 2018-kroner. Verdien av et
statistisk liv (VSL) er definert som verdien av en enhets reduksjon i forventet dødsfall i en gitt
periode. En estimert VSL representerer den totale betalingsvilligheten til en gitt populasjon
(her Norges befolkning) for en risikoreduksjon som er akkurat stor nok til at en kan forvente
å spare ett liv.
VSL er ment å brukes ved vurdering av tiltak som endrer dødsrisikoen i en stor populasjon,
og er ikke en prislapp på konkrete liv. I ulykker med tap av liv kan verdsettingen av livene
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basert på VSL fremstå som svært lav i forhold til verdsetting av skader ved utslipp og materielle skader. Det er likevel tap av menneskeliv som ofte får mest oppmerksomhet. Det er viktig at risiko for tap av menneskeliv ikke underkommuniseres i analysen. Risikoen bør derfor
beskrives og diskuteres kvalitativt.
3.5.3

Verdien av forsinket produksjon

3.5.3.1 Hovedlinjer
Ved økonomiske vurderinger av mulige tiltak i petroleumsvirksomheten er det nødvendig å
beregne hvordan tiltaket påvirker driften av innretningene i prosjektets implementeringsperiode og etterpå. Noen tiltak kan øke produksjonseffektiviteten, mens andre tiltak kan redusere den. Begge effektene må tas hensyn til.
Noen tiltak vil kunne medføre en midlertidig driftsstans. Hvor omfattende driftsstansen blir i
forbindelse med et tiltak krever en samlet vurdering av tekniske forhold knyttet til stans og
oppstart av anleggene, implementeringstid, sikkerhetsmessige krav og kapasitetsbegrensninger på sengeplasser og andre knappe faktorer. Disse vurderingene blir normalt gjort av
tekniske konsulenter eller av oljeselskapene selv, og vurderingene er alltid feltspesifikke.
Som hovedregel antas ikke en stans i produksjonen å medføre tap av ressurser, men en utsettelse. I hvilket tidsrom produksjonen kan tas igjen, avhenger av reservoartekniske og øvrige tekniske forhold. Ofte antas det at produksjonen kan tas igjen når produksjons- og
prosesskapasitet, transportkapasitet og reservoarmessige forhold gjør dette teknisk mulig.

Figur 3.3 Forenklet produksjonsprofil
For enkelte oljefelt vil en teknisk gjennomgang kunne konkludere med at en nedstengning vil
medføre forventet tapt produksjon.

3.5.3.2 Verdsetting av utsatt produksjon
Som hovedregel beregnes effekten av driftsstansen som nåverdien av endret netto kontantstrøm fra tidspunktet tiltaket påvirker produksjonen og ut feltets forventede levetid.
Dette gjøres ved å bruke de petroleumspriser og de avkastningskrav som denne veilederen
anbefaler, samt nødvendig informasjon fra oljeselskap og tekniske konsulenter.
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3.5.4

Skattekostnad

Dersom et offentlig tiltak medfører endret offentlig finansieringsbehov, skal det ifølge Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 regnes en skattekostnad på 20 øre pr krone av netto
finansieringsbehov.
Utgifter over offentlige budsjetter er den vanligste årsaken til endret offentlig finansieringsbehov, men endringer i skatteinntekter har samme effekt. Dette er en spesielt viktig problemstilling i petroleumsvirksomheten, der staten på grunn av petroleumsskatten tar 78 prosent av
både inntekter og kostnader gjennom skattesystemet. Det bør derfor beregnes skattekostnad dersom et offentlig tiltak fører til endret proveny for staten fra petroleumsvirksomheten.
Det beregnes ikke skattekostnad for endringer i inntekt fra den ordinære selskapsskatten.
Skattekostnaden er i Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 satt til 20 øre pr krone.
Særskattesatsen i petroleumsvirksomheten er for 2017 på 54 prosent. Basert på denne særskattesatsen vil skattekostnaden være 10,8 prosent av de relevante inntekter og kostnader.
Det skal beregnes slik skattekostnad av alle inntekter og kostnader som beskattes innenfor
petroleumsskattesystemet. Dette omfatter inntekter fra selskapenes salg av olje og gass, og
de fleste av selskapenes kostnader knyttet til petroleumsvirksomheten. Investerings- og
driftskostnader skal behandles likt.
Tiltak har ikke bare budsjettvirkninger via det direkte finansieringsbehovet, men også ved å
påvirke framtidige utgiftsbehov. Tiltak for økt sikkerhet og redusert forurensning kan potensielt redusere framtidige utgifter for det offentlige, eventuelt øke framtidige inntekter fra petroleumsskatten via sparte utgifter for operatørene. Disse budsjettvirkningene vil oftest være
usikre, blant annet fordi de vil være knyttet til endring i risiko for framtidige hendelser, men
de bør søkes beregnet eller beskrevet så langt det er hensiktsmessig.
Skattekostnaden ved et tiltak skal beskrives og beregnes som en egen operasjon, jf. DFØs
veileder pkt. 3.4.7. Potensielle budsjettvirkninger som ikke kan tallfestes skal omtales og beskrives kvalitativt. Dersom det er gjort følsomhetsanalyser av verdiene som inngår i beregningen av skattekostnad bør følsomhetsanalysene også inngå i skattekostnadsberegningen.
Eksempel:
Anta at kostnaden ved å installere en isolasjonsventil av typen SSIV er estimert til 100 millioner kroner, og at kostnaden betales av oljeselskapene og fradragsføres i beregningen av petroleumsskatt. Vi antar i dette eksempelet at vi kan komme frem til gode estimater både for
kostnader ved et eventuelt utslipp og for hvor mye ventilen reduserer sannsynligheten for et
utslipp. Installasjon av ventilen nødvendiggjør produksjonsstans og vil dermed føre til utsatt
olje- og gassproduksjon, som er beregnet å gi et samfunnsøkonomisk nåverditap på 50 millioner kroner. Ventilen reduserer sannsynligheten for at et stort utslipp inntreffer med totalt
0,2 prosentpoeng over feltets gjenværende levetid. Anta at et utslipp, dersom det inntreffer,
innebærer opprydningskostnader med nåverdi på 1 milliarder kroner. Disse kostnadene betales av oljeselskapene. Utslippet vil også medføre at feltet stenges ned midlertidig. Total effekt av tapt og utsatt produksjon ved et utslipp er beregnet til 1 milliarder kroner.
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Installasjonskostnad
Tapt produksjon i installasjonsperioden
Forventet redusert opprydningskostnad: 0,002 x 1 milliarder kroner
Forventet redusert tapt/utsatt produksjon: 0,002 x 1 milliarder kroner
Netto virkning for oljeselskapene

100,0
50,0
-2,0
-2,0
146,0

Finansieringsbehov for staten: 0,54 x 146 millioner kroner
Skattekostnad: Finansieringsbehov x 0,2

78,8
15,8

Tabell 3.1 Beregning av skattekostnad
Eksemplet er stilisert, og bare ment å illustrere beregningen av skattekostnad. I praksis er
man ofte ikke i stand til å regne ut forventningsverdier for opprydningskostnader og tapt/utsatt produksjon ved en ulykke. Da bør påvirkningen av disse faktorene på skattekostnaden
beskrives kvalitativt. Et eventuelt utslipp kan også ha andre langsiktige effekter på offentlige
budsjetter, f.eks. via redusert miljøtilstand. Alle effekter som kan sannsynliggjøres og konkretiseres bør forsøkes beregnet eller beskrives kvalitativt.

3.6 Arbeidsfase 5: Vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet
Dette tilsvarer arbeidsfase fem i DFØs veileder. I DFØs veileder blir arbeidsoppgavene beskrevet slik:


Fastsett analyseperiode



Sett inn kalkulasjonsrenten



Beregn de prissatte virkningenes bidrag til samfunnsøkonomisk lønnsomhet



Beregn eventuell restverdi



Vurder de ikke-prissatte virkningenes bidrag til samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Med analyseperioden menes den perioden alle nytte- og kostnadsvirkninger av et tiltak beregnes for. Normalt er analyseperioden knyttet til et felts levetid, men det er mulig at f.eks.
miljøvirkninger er irreversible eller iallfall strekker seg utover denne levetiden. Ifølge DFØs
veileder skal det beregnes en restverdi dersom analyseperioden er kortere enn tiltakets levetid. Når det gjelder eventuelle langvarige miljøkonsekvenser som ikke er mulig å tallmessig
verdsette, bør disse beskrives kvalitativt.
Hensikten med å sammenstille de ikke-prissatte virkningene er å synliggjøre i hvilken grad
disse samlet sett bidrar positivt eller negativt til samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det er viktig å unngå at slike virkninger tillegges mindre vekt bare fordi de ikke er prissatte. Tiltak i petroleumssektoren vil kunne medføre vesentlige ikke-prissatte virkninger. Det er viktig at disse
synliggjøres godt i analysen.
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3.6.1

Kalkulasjonsrenten

De legges opp til at følgende kalkulasjonsrenter benyttes:
1. For bedriftenes inntekts- og kostnadsstrømmer benyttes en kalkulasjonsrente på 7
prosent, i tråd med tidligere praksis. Eksterne virkninger som er prissatt gjennom en
korrigerende avgift fanges opp i bedriftenes kostnadsstrømmer og diskonteres dermed også med 7 prosent.
2. For eksterne virkninger som er prissatt på andre måter benyttes følgende satser, jf.
Finansdepartementets rundskriv R-109/14:

Risikojustert rente

0-40 år

40-75år

Etter 75 år

4,0

3,0

2,0

Tabell 3.2 Kalkulasjonsrente og levetid
3. For statlig forretningsdrift i direkte konkurranse med private aktører skal det benyttes
tilsvarende kalkulasjonsrente som private bedrifter står overfor.

3.7 Arbeidsfase 6: Gjennomføre usikkerhetsanalyse
Dette tilsvarer arbeidsfase 6 i DFØs veileder. I DFØs veileder blir arbeidsoppgavene beskrevet slik:


Kartlegg og klassifiser usikkerhetsfaktorene ved hvert tiltak



Vurder hvordan de mest kritiske usikkerhetsfaktorene påvirker lønnsomheten til tiltakene



Vurder om det finnes risikoreduserende aktiviteter

I denne fasen gjøres en systematisk gjennomgang av den usikkerhet som har blitt kartlagt i
de tidligere fasene. Usikkerhet kan knyttes til usikkerhet om hvordan et tiltak gjennomføres,
tallfestinger, verdsettinger og årsak-virkningssammenhenger. Velg ut de mest kritiske faktorene knyttet til sannsynlighet for avvik og effekt av avvik for lønnsomhet. Hvilke faktorer som
er de mest kritiske vil variere fra tiltak til tiltak. I en syklisk bransje som petroleumsbransjen,
vil det ofte være naturlig å vurdere hvordan ulike olje- og gasspriser og investeringskostnader påvirker lønnsomheten av prosjektet. Det vil også i en del sammenhenger kunne være
naturlig å vurdere andre faktorer som driftskostnader (herunder riggrater), strøm- og karbonpriser. I PUD/PAD-veilederen legges det til grunn at selskapene skal vurdere robustheten i
prosjektet inkludert endringer i prisforutsetningene. I tillegg til endringer i prisforutsetninger
bør også konsekvens av usikkerhet knyttet til årsakssammenhenger eller fremtidige hendelser belyses. Eksempler kan være usikkerhet om hvilken risikoreduserende effekt et arbeidsmiljøtiltak har, usikkerhet i sannsynlighet for en ulykke eller usikkerhet knyttet til hvilke fremtidige utbygginger som vil påvirkes av et tiltak.
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Analyser av usikkerhet kan gjøres som følsomhetsanalyser med variasjon både over og under de forutsetninger som er lagt til grunn.
Risikoreduserende tiltak kan ha to formål; å redusere sannsynlighet for avvik og å planlegge
for å begrense konsekvensene av avvik eller uheldige hendelser. En viktig mulighet vil være
å øke fleksibiliteten i tiltakene, enten ved utsettelse av oppstart eller mulighet for justeringer
underveis.
3.7.1

Føre-var-prinsippet og forsiktighetstilnærmingen

I samfunnsøkonomiske analyser brukes ofte forventningsverdien for å beregne lønnsomheten av tiltak under usikkerhet. Utfordringen med en slik tilnærming er at konsekvenser vil
være mer eller mindre usikre. Hvis vi kjenner forventningsverdier og spredningen rundt disse
verdiene, kan vi gjøre risikoberegninger. Kaster vi en terning, kjenner vi sannsynligheten for
å tape innsatsen hvis vi setter pengene på at neste kast gir en 5'er. Andre ganger har vi en
oversikt over mulige utfall, men kjenner ikke sannsynligheten for hvert enkelt av dem. I et
veddeløp vet vi at én av hestene vil vinne, men ikke hvilken. Forhåndsodds og eksperttips er
subjektive sannsynligheter, basert på antakelser om sammenhenger mellom tidligere og
framtidige utfall. Vi kan fastsette en øvre og nedre grense for olje- og gassmengden i et nyoppdaget felt, men sannsynlighetene for ulike mengder innenfor rammene er usikre. Andre
ganger mangler vi også oversikten over mulige utfall. Vi kjenner f.eks. ikke alle mulige konsekvenser av å øke CO2-mengden i atmosfæren til 500 eller 600 ppm, eller av å slippe til
amerikansk hummer i norske farvann. Scenarioer kan være til støtte, men ikke regnes som
en uttømmende beskrivelse av framtidige utfall.
Uansett type og grad av usikkerhet skal vi vise fram hvilken kunnskap vi har og hvilke følger
ulike antakelser kan gi. I noen situasjoner finnes en mulighet for konsekvenser som er ekstremt alvorlige, kanskje katastrofale, og denne muligheten vil ofte påvirke beslutninger. En
familie forsikrer boligen mot brann, selv om premien overstiger "forventet brannskade", som
er lik den statistiske sannsynligheten for brann ganger skadekostnaden. Forventningsverdien gjenspeiler en situasjon som er irrelevant for familien. Enten brenner huset ikke, eller
det brenner ned med dramatiske følger.
For et land er ikke én enkelt boligbrann en katastrofe. Dette kan illustreres ved det forholdet
at staten ikke forsikrer sine eiendommer. Den eier tusenvis av eiendommer, og er "selvassurandør". Derimot kan et samfunn velge å "kjøpe forsikring" mot tap av, og skade på, menneskeliv, eller irreversible skader på natur og kulturminner, ved å bruke ressurser på alternativer som fjerner eller reduserer faren. Utfordringen øker når sannsynlighetene for særlig alvorlige utfall er ukjente. Samfunnets holdning gjenspeiles i "forsiktighetstilnærminger", inkludert føre-var-prinsippet. Slike tilnærminger er best kjent fra regulering av sektorer med mulige negative arbeidsmiljø-, sikkerhets-, helse-, klima- og miljøvirkninger.
En generell forsiktighetstilnærming brukes i mange samfunnssektorer, og er bl.a. etablert i
helse, miljø og sikkerhetsreguleringene i petroleumssektoren. Nærmere omtale finnes i kapittel 6.1.
Den mest kjente definisjonen av føre-var-prinsippet finnes i Rio-erklæringen om miljø og utvikling fra 1992: "Der hvor det foreligger trussel om alvorlig eller uopprettelig skade, skal ikke
mangel på fullstendig vitenskapelig visshet kunne brukes som begrunnelse for å utsette
kostnadseffektive tiltak for å hindre miljøforringelse.". Alvorlighet og irreversibilitet defineres
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hver for seg som tilstrekkelige kriterier for at prinsippet utløses. Vi kan ha irreversible virkninger som ikke er alvorlige, og vice versa. Kombinasjonen av de to medfører særlige utfordringer i en samfunnsøkonomisk analyse, og spesielt for anvendelsen av et nåverdikriterium,
jf. pkt. 5.7.3.
I DFØs veileder for samfunnsøkonomiske analyser er det satt opp "retningslinjer for situasjoner der dere bør vurdere føre-var-prinsippet. Alle punktene bør være oppfylt.







Det er stor usikkerhet som ikke kan tallfestes eller verdsettes i kroner, knyttet
til de fremtidige konsekvensene. Skadescenariene er komplekse, og en
kjenner ikke sammenhengen mellom tiltaket og sannsynligheten for skade
i fremtiden.
Skadene kan bli dramatiske, enten for dagens befolkning eller for fremtidige
generasjoner.
Skadene vil være irreversible dersom de inntreffer.
Det er ikke tid til å se an utviklingen og innhente mer informasjon om de
mulige skadevirkningene før risikoreduserende aktiviteter iverksettes. "

En nærmere omtale av føre-var-prinsippet finnes i kapittel 5.7.4.
Disse tilnærmingene gir ingen enkel handlingsregel, som et alternativ eller tillegg til nåverdikriteriet. De sier at faren for negative utfall skal tillegges særlig vekt, men ikke hvor stor
vekt. Dette blir særlig satt på spissen i situasjoner der det finnes en mulighet for svært alvorlige, ofte irreversible, og noen ganger katastrofale utfall. Sannsynlighetene for slike utfall kan
være små, men ikke neglisjerbare, og de vil være ukjente. For å belyse slike situasjoner på
en balansert måte vil vi ofte måtte bruke en kvalitativ tilnærming. Følsomhetsanalyser og
break even-analyser kan brukes til å belyse effekten av alternative utfall. Det gjelder blant
annet når en skal vurdere tiltak som kan redusere eller fjerne sannsynligheten for en særlig
alvorlig hendelse.

3.8 Arbeidsfase 7: Beskrive fordelingsvirkninger
Dette tilsvarer arbeidsfase 7 i DFØs veileder og inngår i spørsmål nr. fire i utredningsinstruksen. I arbeidsfase 3 (over) skal vi allerede ha registrert og beskrevet hvem som er berørt av
hver enkelt virkning. Her er oppgaven å gi et overordnet bilde av fordelingsvirkningene, fordi
de kan ha betydning for beslutningstakerne. I DFØs veileder blir arbeidsoppgavene beskrevet slik:


Vurder i hvilken grad dere bør beskrive fordelingsvirkninger



Beskriv fordelingsvirkningene i en tilleggsanalyse



Vurder om det finnes kompenserende aktiviteter.

3.9 Arbeidsfase 8: Gi en samlet vurdering og anbefale tiltak
Dette tilsvarer arbeidsfase 8 i DFØs veileder og spørsmål nr. fem i utredningsinstruksen. I
DFØs veileder blir arbeidsoppgavene beskrevet slik:


Gi en samlet vurdering og anbefaling
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Legg fram forutsetningene analysen bygger på



Beskriv eventuelle fordelingsvirkninger i en tilleggsanalyse

Det skal ifølge Finansdepartementets rundskriv gis en samlet vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet av de ulike tiltakene, basert på netto nåverdi, ikke-prissatte virkninger og
usikkerhet. Vurderingen skal følges av en rangering av tiltakene og en anbefaling basert på
en samlet vurdering. Dette tilsier at en trekker fram forutsetninger av særlig betydning for
vurderingene. Her skal det også redegjøres for eventuelle irreversible og/eller særlig alvorlige konsekvenser som kan begrense verdien av nåverdiberegningene, jf. kapittel 3.7.
I den nye utredningsinstruksen spørsmål nr. seks er det satt som krav om å gjøre rede for
viktige forutsetninger for vellykket gjennomføring. Dette kan blant annet være forhold knyttet
til organisering og ansvarsforhold, informasjonsflyt og tekniske løsninger. Uten disse forutsetningene på plass, kan kostnadene øke og nytten bli mindre enn forutsatt.
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Vedlegg 1. Den europeiske menneskerettskonvensjon med
protokoller (autentisk engelsk tekst)
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms1,2
1 Teksten er for Norges del endret i samsvar med bestemmelsene i protokoll 14, som trådte ikr. 1 juni 2010. (Protokoll 14 har tatt opp i
seg tidligere endringsprotokoller, herunder protokollene 2, 3, 5, 8, 9 og 11).
2 Noter er tatt inn i den norske versjonen i vedlegg 2.

Rome, 4 November 1950
Entry into force 3 September 1953
The governments signatory hereto, being members of the Council of Europe,
Considering the Universal Declaration of Human Rights proclaimed by the General Assembly of the United
Nations on 10th December 1948;
Considering that this Declaration aims at securing the universal and effective recognition and observance of
the Rights therein declared;
Considering that the aim of the Council of Europe is the achievement of greater unity between its members
and that one of the methods by which that aim is to be pursued is the maintenance and further realisation of
human rights and fundamental freedoms;
Reaffirming their profound belief in those fundamental freedoms which are the foundation of justice and
peace in the world and are best maintained on the one hand by an effective political democracy and on the other
by a common understanding and observance of the human rights upon which they depend;
Being resolved, as the governments of European countries which are like-minded and have a common
heritage of political traditions, ideals, freedom and the rule of law, to take the first steps for the collective
enforcement of certain of the rights stated in the Universal Declaration,
Have agreed as follows:
Art 1. Obligation to respect human rights
The High Contracting Parties shall secure to everyone within their jurisdiction the rights and freedoms
defined in Section I of this Convention.

Section I – Rights and freedoms
Art 2. Right to life
1. Everyone's right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally save in the
execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law.
2. Deprivation of life shall not be regarded as inflicted in contravention of this article when it results from the
use of force which is no more than absolutely necessary:
a. in defence of any person from unlawful violence;
b. in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained;
c. in action lawfully taken for the purpose of quelling a riot or insurrection.
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Art 3. Prohibition of torture
No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.
Art 4. Prohibition of slavery and forced labour
1. No one shall be held in slavery or servitude.
2. No one shall be required to perform forced or compulsory labour.
3. For the purpose of this article the term «forced or compulsory labour» shall not include:
a. any work required to be done in the ordinary course of detention imposed according to the provisions of
Article 5 of this Convention or during conditional release from such detention;
b. any service of a military character or, in case of conscientious objectors in countries where they are
recognised, service exacted instead for compulsory military service;
c. any service exacted in case of an emergency or calamity threatening the life or well-being of the
community;
d. any work or service which forms part of normal civic obligations.
Art 5. Right to liberty and security
1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be deprived of his liberty save in the
following cases and in accordance with a procedure prescribed by law:
a. the lawful detention of a person after conviction by a competent court;
b. the lawful arrest or detention of a person for non-compliance with the lawful order of a court or in order to
secure the fulfilment of any obligation prescribed by law;
c. the lawful arrest or detention of a person effected for the purpose of bringing him before the competent
legal authority on reasonable suspicion of having committed an offence or when it is reasonably
considered necessary to prevent his committing an offence or fleeing after having done so;
d. the detention of a minor by lawful order for the purpose of educational supervision or his lawful detention
for the purpose of bringing him before the competent legal authority;
e. the lawful detention of persons for the prevention of the spreading of infectious diseases, of persons of
unsound mind, alcoholics or drug addicts or vagrants;
f. the lawful arrest or detention of a person to prevent his effecting an unauthorised entry into the country or
of a person against whom action is being taken with a view to deportation or extradition.
2. Everyone who is arrested shall be informed promptly, in a language which he understands, of the reasons for
his arrest and of any charge against him.
3. Everyone arrested or detained in accordance with the provisions of paragraph 1.c of this article shall be
brought promptly before a judge or other officer authorised by law to exercise judicial power and shall be
entitled to trial within a reasonable time or to release pending trial. Release may be conditioned by guarantees
to appear for trial.
4. Everyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings by which
the lawfulness of his detention shall be decided speedily by a court and his release ordered if the detention is
not lawful.
5. Everyone who has been the victim of arrest or detention in contravention of the provisions of this article shall
have an enforceable right to compensation.
Art 6. Right to a fair trial
1. In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is
entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal
established by law. Judgment shall be pronounced publicly but the press and public may be excluded from all
or part of the trial in the interests of morals, public order or national security in a democratic society, where the
interests of juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or to the extent strictly
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necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of
justice.
2. Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law.
3. Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights:
a. to be informed promptly, in a language which he understands and in detail, of the nature and cause of the
accusation against him;
b. to have adequate time and facilities for the preparation of his defence;
c. to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing or, if he has not a sufficient
means to pay for legal assistance, to be given it free when the interests of justice so require;
d. to examine or have examined witnesses against him and to obtain the attendance and examination of
witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him;
e. to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court.
Art 7. No punishment without law
1. No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not
constitute a criminal offence under national or international law at the time when it was committed. Nor shall a
heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the criminal offence was committed.
2. This article shall not prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the
time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognised by civilised
nations.
Art 8. Right to respect for private and family life
1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.
2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in
accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public
safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of
health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.
Art 9. Freedom of thought, conscience and religion
1. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change
his religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest
his religion or belief, in worship, teaching, practice and observance.
2. Freedom to manifest one's religion or beliefs shall be subject only to such limitations as are prescribed by
law and are necessary in a democratic society in the interests of public safety, for the protection of public order,
health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.
Art 10. Freedom of expression
1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to
receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers.
This article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema
enterprises.
2. The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such
formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic
society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder
or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for
preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and
impartiality of the judiciary.
Art 11. Freedom of assembly and association
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1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association with others, including
the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.
2. No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are prescribed by law and are
necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, for the prevention of
disorder or crime, for the protection of health or morals or for the protection of the rights and freedoms of
others. This article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on the exercise of these rights by
members of the armed forces, of the police or of the administration of the State.
Art 12. Right to marry
Men and women of marriageable age have the right to marry and to found a family, according to the national
laws governing the exercise of this right.
Art 13. Right to an effective remedy
Everyone whose rights and freedoms as set forth in this Convention are violated shall have an effective
remedy before a national authority notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in
an official capacity.
Art 14. Prohibition of discrimination
The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured without discrimination
on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin,
association with a national minority, property, birth or other status.
Art 15. Derogation in time of emergency
1. In time of war or other public emergency threatening the life of the nation any High Contracting Party may
take measures derogating from its obligations under this Convention to the extent strictly required by the
exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with its other obligations under
international law.
2. No derogation from Article 2, except in respect of deaths resulting from lawful acts of war, or from Articles
3, 4 (paragraph 1) and 7 shall be made under this provision.
3. Any High Contracting Party availing itself of this right of derogation shall keep the Secretary General of the
Council of Europe fully informed of the measures which it has taken and the reasons therefor. It shall also
inform the Secretary General of the Council of Europe when such measures have ceased to operate and the
provisions of the Convention are again being fully executed.
Art 16. Restrictions on political activity of aliens
Nothing in Articles 10, 11 and 14 shall be regarded as preventing the High Contracting Parties from imposing
restrictions on the political activity of aliens.
Art 17. Prohibition of abuse of rights
Nothing in this Convention may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage
in any activity or perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein or
at their limitation to a greater extent than is provided for in the Convention.
Art 18. Limitation on use of restrictions on rights
The restrictions permitted under this Convention to the said rights and freedoms shall not be applied for any
purpose other than those for which they have been prescribed.

Section II – European Court of Human Rights
Art 19. Establishment of the Court
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To ensure the observance of the engagements undertaken by the High Contracting Parties in the Convention
and the Protocols thereto, there shall be set up a European Court of Human Rights, hereinafter referred to as
«the Court». It shall function on a permanent basis.
Art 20. Number of judges
The Court shall consist of a number of judges equal to that of the High Contracting Parties.
Art 21. Criteria for office
1. The judges shall be of high moral character and must either possess the qualifications required for
appointment to high judicial office or be jurisconsults of recognised competence.
2. The judges shall sit on the Court in their individual capacity.
3. During their term of office the judges shall not engage in any activity which is incompatible with their
independence, impartiality or with the demands of a full-time office; all questions arising from the application
of this paragraph shall be decided by the Court.
Art 22. Election of judges
1. The judges shall be elected by the Parliamentary Assembly with respect to each High Contracting Party by a
majority of votes cast from a list of three candidates nominated by the High Contracting Party.
0 Amended by Protocol No. 14 of 13 May 2004.

Art 23. Terms of office and dismissal
1. The judges shall be elected for a period of nine years. They may not be re-elected.
2. The terms of office of judges shall expire when they reach the age of 70.
3. The judges shall hold office until replaced. They shall, however, continue to deal with such cases as they
already have under consideration.
4. No judge may be dismissed from office unless the other judges decide by a majority of two-thirds that that
judge has ceased to fulfil the required conditions.
0 Amended by Protocol No. 14 of 13 May 2004.

Art 24. Registry and rapporteurs
1. The Court shall have a registry, the functions and organisation of which shall be laid down in the rules of the
Court.
2. When sitting in a single-judge formation, the Court shall be assisted by rapporteurs who shall function under
the authority of the President of the Court. They shall form part of the Court's registry.
0 Amended by Protocol No. 14 of 13 May 2004.

Art 25. Plenary Court
The plenary Court shall
a. elect its President and one or two Vice-Presidents for a period of three years; they may be re-elected;
b. set up Chambers, constituted for a fixed period of time;
c. elect the Presidents of the Chambers of the Court; they may be re-elected;
d. adopt the rules of the Court;
e. elect the Registrar and one or more Deputy Registrars;
f. make any request under Article 26, paragraph 2.
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0 Amended by Protocol No. 14 of 13 May 2004.

Art 26. Single-judge formation, committees, Chambers and Grand Chamber
1. To consider cases brought before it, the Court shall sit in a single-judge formation, in committees of three
judges, in Chambers of seven judges and in a Grand Chamber of seventeen judges. The Court's Chambers shall
set up committees for a fixed period of time.
2. At the request of the plenary Court, the Committee of Ministers may, by a unanimous decision and for a
fixed period, reduce to five the number of judges of the Chambers.
3. When sitting as a single judge, a judge shall not examine any application against the High Contracting Party
in respect of which that judge has been elected.
4. There shall sit as an ex officio member of the Chamber and the Grand Chamber the judge elected in respect
of the High Contracting Party concerned. If there is none or if that judge is unable to sit, a person chosen by the
President of the Court from a list submitted in advance by that Party shall sit in the capacity of judge.
5. The Grand Chamber shall also include the President of the Court, the Vice-Presidents, the Presidents of the
Chambers and other judges chosen in accordance with the rules of the Court. When a case is referred to the
Grand Chamber under Article 43, no judge from the Chamber which rendered the judgment shall sit in the
Grand Chamber, with the exception of the President of the Chamber and the judge who sat in respect of the
High Contracting Party concerned.
0 Amended by Protocol No. 14 of 13 May 2004.

Art 27. Competence of single judges
1. A single judge may declare inadmissible or strike out of the Court's list of cases an application submitted
under Article 34, where such a decision can be taken without further examination.
2. The decision shall be final.
3. If the single judge does not declare an application inadmissible or strike it out, that judge shall forward it to a
committee or to a Chamber for further examination.
0 Amended by Protocol No. 14 of 13 May 2004.

Art 28. Competence of committees
1. In respect of an application submitted under Article 34, a committee may, by a unanimous vote,
a. declare it inadmissible or strike it out of its list of cases, where such decision can be taken without further
examination; or
b. declare it admissible and render at the same time a judgment on the merits, if the underlying question in
the case, concerning the interpretation or the application of the Convention or the Protocols thereto, is
already the subject of well-established case-law of the Court.
2. Decisions and judgments under paragraph 1 shall be final.
3. If the judge elected in respect of the High Contracting Party concerned is not a member of the committee, the
committee may at any stage of the proceedings invite that judge to take the place of one of the members of the
committee, having regard to all relevant factors, including whether that Party has contested the application of
the procedure under paragraph 1.b.
0 Amended by Protocol No. 14 of 13 May 2004.

Art 29. Decisions by Chambers on admissibility and merits
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1. If no decision is taken under Article 27 or 28, or no judgment rendered under Article 28, a Chamber shall
decide on the admissibility and merits of individual applications submitted under Article 34. The decision on
admissibility may be taken separately.
2. A Chamber shall decide on the admissibility and merits of inter-State applications submitted under Article
33. The decision on admissibility shall be taken separately unless the Court, in exceptional cases, decides
otherwise.
0 Amended by Protocol No. 14 of 13 May 2004.

Art 30. Relinquishment of jurisdiction to the Grand Chamber
Where a case pending before a Chamber raises a serious question affecting the interpretation of the
Convention or the protocols thereto, or where the resolution of a question before the Chamber might have a
result inconsistent with a judgment previously delivered by the Court, the Chamber may, at any time before it
has rendered its judgment, relinquish jurisdiction in favour of the Grand Chamber, unless one of the parties to
the case objects.
Art 31. Powers of the Grand Chamber
The Grand Chamber shall
a. determine applications submitted either under Article 33 or Article 34 when a Chamber has relinquished
jurisdiction under Article 30 or when the case has been referred to it under Article 43;
b. decide on issues referred to the Court by the Committee of Ministers in accordance with Article 46,
paragraph 4; and
c. consider requests for advisory opinions submitted under Article 47.
0 Amended by Protocol No. 14 of 13 May 2004.

Art 32. Jurisdiction of the Court
1. The jurisdiction of the Court shall extend to all matters concerning the interpretation and application of the
Convention and the protocols thereto which are referred to it as provided in Articles 33, 34, 46 and 47.
2. In the event of dispute as to whether the Court has jurisdiction, the Court shall decide.
0 Amended by Protocol No. 14 of 13 May 2004.

Art 33. Inter-State cases
Any High Contracting Party may refer to the Court any alleged breach of the provisions of the Convention
and the protocols thereto by another High Contracting Party.
Art 34. Individual applications
The Court may receive applications from any person, non-governmental organisation or group of individuals
claiming to be the victim of a violation by one of the High Contracting Parties of the rights set forth in the
Convention or the protocols thereto. The High Contracting Parties undertake not to hinder in any way the
effective exercise of this right.
Art 35. Admissibility criteria
1. The Court may only deal with the matter after all domestic remedies have been exhausted, according to the
generally recognised rules of international law, and within a period of six months from the date on which the
final decision was taken.
2. The Court shall not deal with any application submitted under Article 34 that
a. is anonymous; or
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b. is substantially the same as a matter that has already been examined by the Court or has already been
submitted to another procedure of international investigation or settlement and contains no relevant new
information.
3. The Court shall declare inadmissible any individual application submitted under Article 34 if it considers
that:
a. the application is incompatible with the provisions of the Convention or the Protocols thereto, manifestly
ill-founded, or an abuse of the right of individual application; or
b. the applicant has not suffered a significant disadvantage, unless respect for human rights as defined in the
Convention and the Protocols thereto requires an examination of the application on the merits and
provided that no case may be rejected on this ground which has not been duly considered by a domestic
tribunal.
4. The Court shall reject any application which it considers inadmissible under this Article. It may do so at any
stage of the proceedings.
0 Amended by Protocol No. 14 of 13 May 2004.

Art 36. Third party intervention
1. In all cases before a Chamber or the Grand Chamber, a High Contracting Party one of whose nationals is an
applicant shall have the right to submit written comments and to take part in hearings.
2. The President of the Court may, in the interest of the proper administration of justice, invite any High
Contracting Party which is not a party to the proceedings or any person concerned who is not the applicant to
submit written comments or take part in hearings.
3. In all cases before a Chamber or the Grand Chamber, the Council of Europe Commissioner for Human
Rights may submit written comments and take part in hearings.
0 Amended by Protocol No. 14 of 13 May 2004.

Art 37. Striking out applications
1. The Court may at any stage of the proceedings decide to strike an application out of its list of cases where the
circumstances lead to the conclusion that
a. the applicant does not intend to pursue his application; or
b. the matter has been resolved; or
c. for any other reason established by the Court, it is no longer justified to continue the examination of the
application.
However, the Court shall continue the examination of the application if respect for human rights as defined in
the Convention and the protocols thereto so requires.
2. The Court may decide to restore an application to its list of cases if it considers that the circumstances justify
such a course.
Art 38. Examination of the case
The Court shall examine the case together with the representatives of the parties and, if need be, undertake an
investigation, for the effective conduct of which the High Contracting Parties concerned shall furnish all
necessary facilities.
0 Amended by Protocol No. 14 of 13 May 2004.

Art 39. Friendly settlements
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1. At any stage of the proceedings, the Court may place itself at the disposal of the parties concerned with a
view to securing a friendly settlement of the matter on the basis of respect for human rights as defined in the
Convention and the Protocols thereto.
2. Proceedings conducted under paragraph 1 shall be confidential.
3. If a friendly settlement is effected, the Court shall strike the case out of its list by means of a decision which
shall be confined to a brief statement of the facts and of the solution reached.
4. This decision shall be transmitted to the Committee of Ministers, which shall supervise the execution of the
terms of the friendly settlement as set out in the decision.
0 Amended by Protocol No. 14 of 13 May 2004.

Art 40. Public hearings and access to documents
1. Hearings shall be in public unless the Court in exceptional circumstances decides otherwise.
2. Documents deposited with the Registrar shall be accessible to the public unless the President of the Court
decides otherwise.
Art 41. Just satisfaction
If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the protocols thereto, and if the internal
law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if
necessary, afford just satisfaction to the injured party.
Art 42. Judgments of Chambers
Judgments of Chambers shall become final in accordance with the provisions of Article 44, paragraph 2.
Art 43. Referral to the Grand Chamber
1. Within a period of three months from the date of the judgment of the Chamber, any party to the case may, in
exceptional cases, request that the case be referred to the Grand Chamber.
2. A panel of five judges of the Grand Chamber shall accept the request if the case raises a serious question
affecting the interpretation or application of the Convention or the protocols thereto, or a serious issue of
general importance.
3. If the panel accepts the request, the Grand Chamber shall decide the case by means of a judgment.
Art 44. Final judgments
1. The judgment of the Grand Chamber shall be final.
2. The judgment of a Chamber shall become final
a. when the parties declare that they will not request that the case be referred to the Grand Chamber; or
b. three months after the date of the judgment, if reference of the case to the Grand Chamber has not been
requested; or
c. when the panel of the Grand Chamber rejects the request to refer under Article 43.
3. The final judgment shall be published.
Art 45. Reasons for judgments and decisions
1. Reasons shall be given for judgments as well as for decisions declaring applications admissible or
inadmissible.
2. If a judgment does not represent, in whole or in part, the unanimous opinion of the judges, any judge shall be
entitled to deliver a separate opinion.
Art 46. Binding force and execution of judgments
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1. The High Contracting Parties undertake to abide by the final judgment of the Court in any case to which they
are parties.
2. The final judgment of the Court shall be transmitted to the Committee of Ministers, which shall supervise its
execution.
3. If the Committee of Ministers considers that the supervision of the execution of a final judgment is hindered
by a problem of interpretation of the judgment, it may refer the matter to the Court for a ruling on the question
of interpretation. A referral decision shall require a majority vote of two thirds of the representatives entitled to
sit on the Committee.
4. If the Committee of Ministers considers that a High Contracting Party refuses to abide by a final judgment in
a case to which it is a party, it may, after serving formal notice on that Party and by decision adopted by a
majority vote of two thirds of the representatives entitled to sit on the Committee, refer to the Court the
question whether that Party has failed to fulfil its obligation under paragraph 1.
5. If the Court finds a violation of paragraph 1, it shall refer the case to the Committee of Ministers for
consideration of the measures to be taken. If the Court finds no violation of paragraph 1, it shall refer the case
to the Committee of Ministers, which shall close its examination of the case.
0 Amended by Protocol No. 14 of 13 May 2004.

Art 47. Advisory opinions
1. The Court may, at the request of the Committee of Ministers, give advisory opinions on legal questions
concerning the interpretation of the Convention and the protocols thereto.
2. Such opinions shall not deal with any question relating to the content or scope of the rights or freedoms
defined in Section I of the Convention and the protocols thereto, or with any other question which the Court or
the Committee of Ministers might have to consider in consequence of any such proceedings as could be
instituted in accordance with the Convention.
3. Decisions of the Committee of Ministers to request an advisory opinion of the Court shall require a majority
vote of the representatives entitled to sit on the Committee.
Art 48. Advisory jurisdiction of the Court
The Court shall decide whether a request for an advisory opinion submitted by the Committee of Ministers is
within its competence as defined in Article 47.
Art 49. Reasons for advisory opinions
1. Reasons shall be given for advisory opinions of the Court.
2. If the advisory opinion does not represent, in whole or in part, the unanimous opinion of the judges, any
judge shall be entitled to deliver a separate opinion.
3. Advisory opinions of the Court shall be communicated to the Committee of Ministers.
Art 50. Expenditure of the Court
The expenditure of the Court shall be borne by the Council of Europe.
Art 51. Privileges and immunities of judges
The judges shall be entitled, during the exercise of their functions, to the privileges and immunities provided
for in Article 40 of the Statute of the Council of Europe and in the agreements made thereunder.

Section III – Miscellaneous provisions
Art 52. Inquiries by the Secretary General
Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)
Side 12

342

Utskrift fra Lovdata - 21.10.2020 11:11
On receipt of a request from the Secretary General of the Council of Europe any High Contracting Party shall
furnish an explanation of the manner in which its internal law ensures the effective implementation of any of
the provisions of the Convention.
Art 53. Safeguard for existing human rights
Nothing in this Convention shall be construed as limiting or derogating from any of the human rights and
fundamental freedoms which may be ensured under the laws of any High Contracting Party or under any other
agreement to which it is a Party.
Art 54. Powers of the Committee of Ministers
Nothing in this Convention shall prejudice the powers conferred on the Committee of Ministers by the Statute
of the Council of Europe.
Art 55. Exclusion of other means of dispute settlement
The High Contracting Parties agree that, except by special agreement, they will not avail themselves of
treaties, conventions or declarations in force between them for the purpose of submitting, by way of petition, a
dispute arising out of the interpretation or application of this Convention to a means of settlement other than
those provided for in this Convention.
Art 56. Territorial application
1. Any State may at the time of its ratification or at any time thereafter declare by notification addressed to the
Secretary General of the Council of Europe that the present Convention shall, subject to paragraph 4 of this
Article, extend to all or any of the territories for whose international relations it is responsible.
2. The Convention shall extend to the territory or territories named in the notification as from the thirtieth day
after the receipt of this notification by the Secretary General of the Council of Europe.
3. The provisions of this Convention shall be applied in such territories with due regard, however, to local
requirements.
4. Any State which has made a declaration in accordance with paragraph 1 of this article may at any time
thereafter declare on behalf of one or more of the territories to which the declaration relates that it accepts the
competence of the Court to receive applications from individuals, non-governmental organisations or groups of
individuals as provided by Article 34 of the Convention.
Art 57. Reservations
1. Any State may, when signing this Convention or when depositing its instrument of ratification, make a
reservation in respect of any particular provision of the Convention to the extent that any law then in force in its
territory is not in conformity with the provision. Reservations of a general character shall not be permitted
under this article.
2. Any reservation made under this article shall contain a brief statement of the law concerned.
Art 58. Denunciation
1. A High Contracting Party may denounce the present Convention only after the expiry of five year from the
date on which it became a party to it and after six months′ notice contained in a notification addressed to the
Secretary General of the Council of Europe, who shall inform the other High Contracting Parties.
2. Such a denunciation shall not have the effect of releasing the High Contracting Party concerned from its
obligations under this Convention in respect of any act which, being capable of constituting a violation of such
obligations, may have been performed by it before the date at which the denunciation became effective.
3. Any High Contracting Party which shall cease to be a member of the Council of Europe shall cease to be a
Party to this Convention under the same conditions.
4. The Convention may be denounced in accordance with the provisions of the preceding paragraphs in respect
of any territory to which it has been declared to extend under the terms of Article 56.
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Art 59. Signature and ratification
1. This Convention shall be open to the signature of the members of the Council of Europe. It shall be ratified.
Ratifications shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
2. The European Union may accede to this Convention.
3. The present Convention shall come into force after the deposit of ten instruments of ratification.
4. As regards any signatory ratifying subsequently, the Convention shall come into force at the date of the
deposit of its instrument of ratification.
5. The Secretary General of the Council of Europe shall notify all the members of the Council of Europe of the
entry into force of the Convention, the names of the High Contracting Parties who have ratified it, and the
deposit of all instruments of ratification which may be effected subsequently.
0 Amended by Protocol No. 14 of 13 May 2004.

Done at Rome this 4th day of November 1950, in English and French, both texts being equally authentic, in a
single copy which shall remain deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General shall
transmit certified copies to each of the signatories.

Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)
Side 14

344

CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
OF EUROPE

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
FIRST SECTION
CASE OF KYRTATOS v. GREECE
(Application no. 41666/98)
JUDGMENT
STRASBOURG
22 May 2003

FINAL
22/08/2003

This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44
§ 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

345

346

KYRTATOS v. GREECE JUDGMENT

1

In the case of Kyrtatos v. Greece,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a
Chamber composed of:
Mrs F. TULKENS, President,
Mr C.L. ROZAKIS,
Mr P. LORENZEN,
Mrs N. VAJIĆ,
Mr E. LEVITS,
Mr A. KOVLER,
Mr V. ZAGREBELSKY, judges,
and Mr S. NIELSEN, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 23 January 2003 and on 29 April 2003,
Delivers the following judgment, which was adopted on the lastmentioned date:

PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 41666/98) against the
Hellenic Republic lodged with the European Commission of Human Rights
(“the Commission”) under former Article 25 of the Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”)
by two Greek nationals, Mrs Sofia Kyrtatou and Mr Nikos Kyrtatos (“the
applicants”), on 19 June 1996.
2. The applicants, who had been granted legal aid, complained, under
Article 6 § 1 and Article 8 of the Convention, about the failure of the
authorities to comply with two decisions of the Supreme Administrative
Court annulling two permits for the construction of buildings near their
property. They further complained under Article 6 § 1 about the length of
civil proceedings the first applicant had instituted against their neighbour,
whom they accused of trespassing upon their property, and also about the
length of administrative proceedings concerning the demolition of the first
applicant’s house.
3. The application was transmitted to the Court on 1 November 1998,
when Protocol No. 11 to the Convention came into force (Article 5 § 2 of
Protocol No. 11).
4. The application was allocated to the Second Section of the Court
(Rule 52 § 1 of the Rules of Court). Within that Section, the Chamber that
would consider the case (Article 27 § 1 of the Convention) was constituted
as provided in Rule 26 § 1.
5. By a decision of 13 September 2001, the Court declared the
application partly admissible.
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6. On 1 November 2001 the Court changed the composition of its
Sections (Rule 25 § 1). This case was assigned to the newly composed First
Section (Rule 52 § 1).
7. A hearing took place in public in the Human Rights Building,
Strasbourg, on 23 January 2003 (Rule 59 § 3).
There appeared before the Court:
(a) for the Government
Mr M. APESSOS, Counsel, State Legal Council,
Mrs V. PELEKOU, Adviser, State Legal Council,

Agent,
Counsel;

(b) for the applicants
Mr S. TSAKYRAKIS,
Mr N. HATZIS,

Counsel,
Adviser.

The Court heard addresses by Mr Tsakyrakis and Mrs Pelekou.

THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
8. The applicants were born in 1921 and 1953 respectively and live in
Munich. The first applicant is the second applicant’s mother.
9. The applicants own real property in the south-eastern part of the
Greek island of Tinos, where they spend part of their time. The first
applicant is the co-owner of a house and a plot of land on the Ayia KiriakiApokofto peninsula, which is adjacent to a swamp by the coast of Ayios
Yiannis.
A. Proceedings before the Supreme Administrative Court
concerning the redrawing of the boundaries of various settlements
in south-east Tinos
10. On 4 December 1985 the prefect (νομάρχης) of Cyclades redrew the
boundaries of the settlement (οικισμός) of Ayios Yiannis in the municipality
of Dio Horia and of the settlements of Ayia Varvara, Ayios Sostis and
Lautaris in the municipality of Triandaru (decision no. 9468/1985). On
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6 May 1988 the prefect again redrew the boundaries of the settlements of
Ayios Yiannis and Ayios Sostis (decision no. 2400/1988).
11. On 18 March 1993 the town-planning authority of Syros issued
building permit no. 620 on the basis of the prefect’s decision no. 9468/1985.
Another permit (no. 298) had been issued on the same basis by the same
authority in 1992.
12. On 21 July 1993 the applicants and the Greek Society for the
Protection of the Environment and Cultural Heritage lodged an application
for judicial review of the prefect’s decisions nos. 9468/1985 and 2400/1988
and of building permit no. 620/1993 with the Supreme Administrative
Court. On the same date a second application was lodged by the same
persons for judicial review of the prefect’s two decisions and of building
permit no. 298/1992. The basic argument of the applicants before the
Supreme Administrative Court was that the prefect’s decisions, and
consequently the building permits, were illegal because in the area
concerned there was a swamp and Article 24 of the Greek Constitution,
which protects the environment, provided that no settlement should be built
in such a place.
13. On 10 July 1995 the Supreme Administrative Court considered that
the applicants had locus standi because they owned property in the area
concerned. The court held that it could not review the prefect’s decision
no. 9468/1985 directly because the application had not been lodged within
the time-limit prescribed by law. However, it could review the two building
permits issued on the basis of that decision and, in the context of this
review, the court was obliged to examine the constitutionality of the
prefect’s decision. The decision was found to have violated Article 24 of the
Constitution, which protects the environment, because the redrawing of the
boundaries of the settlements put in jeopardy the swamp in Ayios Yiannis,
an important natural habitat for various protected species (such as birds,
fishes and sea-turtles). It followed that the building permits were also
unlawful and had to be quashed. Moreover, the court quashed the prefect’s
decision no. 2400/1988 because it had not been published in the Official
Gazette in the manner prescribed by law (decisions nos. 3955/1995 and
3956/1995).
14. In 1996 the prefect issued two decisions (nos. DP2315/1996 and
DP2316/1996) which excluded the contested buildings from demolition.
15. On 21 April 1997 a special committee of the Supreme
Administrative Court found that the authorities had failed to comply with
the above decisions. They had not demolished the two buildings constructed
on the basis of permits nos. 620/1993 and 298/1992 and had continued
issuing building permits in respect of the area that had been included in the
settlements further to the unlawful redrawing of the boundaries (minutes
no. 6/1997).
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B. Civil proceedings against M.
16. On 31 January 1991 the first applicant and others instituted civil
proceedings against a neighbour, M., in the Syros Court of First Instance
(Πολυμελές Πρωτοδικείο). They claimed that he had unlawfully taken over
part of their land in Ayios Yiannis. On 14 February 1992 the court found in
favour of the plaintiffs.
17. On 30 March 1992 M. entered a caveat against this judgment
(ανακοπή ερημοδικίας), which had been given in his absence. His
application was rejected on 23 November 1992 (decision no. 138/1992). On
28 January 1993 M. appealed against that decision. The Aegean Court of
Appeal (Εφετείο) reversed decision no. 138/1992 and sent the case back to
the first-instance court (decision no. 120/1993).
18. A hearing took place on 14 January 1994. In a preliminary decision
of 31 March 1994, the first-instance court ordered investigative measures.
Witnesses were heard on 13 April 1995, 4 July 1995, 10 October 1995,
12 December 1995, 12 February 1996 and 2 April 1996.
19. Following an application by the first applicant on 15 March 1998, a
hearing was set down for 11 December 1998. The hearing was finally held
on 28 May 1999. On 21 June 1999 the first-instance court found in favour
of the first applicant (decision no. 98ΤΠ/1999).
20. On 7 December 1999 M. appealed against that decision. The
proceedings are currently pending before the Aegean Court of Appeal. The
parties have not yet applied for a hearing to be fixed.
C. Threatened demolition of the applicants’ house
21. On 23 June 1993 the applicants received a notice to the effect that
their house in Ayia Kiriaki-Apokofto had been built without authorisation
and should be demolished. The applicants appealed to the competent
administrative board. Their appeal was rejected on 28 September 1994.
22. On 6 October 1994 they applied to the Supreme Administrative
Court for judicial review of the decision of the administrative board. On a
request by the applicants, the Supreme Administrative Court decided to
suspend the demolition of the applicants’ house (decision no. 790/1994).
23. At first, the hearing was set down for 28 November 1995 but it was
repeatedly postponed.
24. In 1999 a new law (no. 2721/1999) changed the rules of jurisdiction
and the case was referred to the Piraeus Court of Appeal, which heard the
case on 27 June 2000. The proceedings are still pending.
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II. RELEVANT DOMESTIC LAW
25. Article 108 of the Code of Civil Procedure reads as follows:
“The parties shall be responsible for taking procedural steps on their own initiative
unless the law provides otherwise”.

26. Sections 15 and 16 of Law no. 1337/1983 provide that the
demolition of a building constructed on the basis of a building permit which
has subsequently been revoked for any reason is to be suspended if the
owner of the building acted in good faith.

THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 § 1 OF THE CONVENTION
DUE TO THE NON-COMPLIANCE WITH THE JUDGMENTS
PRONOUNCED
27. The applicants complained about the failure of the authorities to
comply with decisions nos. 3955/1995 and 3956/1995 of the Supreme
Administrative Court. They relied on Article 6 § 1 of the Convention which,
insofar as relevant, provides:
“In the determination of his civil rights and obligations ..., everyone is entitled to a
fair... hearing within a reasonable time by [a] ... tribunal...”

28. The Government argued that the town-planning authority had taken
all the necessary measures to comply with the decisions of the Supreme
Administrative Court. In particular, it no longer applied the prefect’s
decision no. 2400/1988 and had carried out a land-planning study for the
area. It was true that the prefect had issued two decisions
(nos. DP2315/1996 and DP2316/1996) which excluded the contested
buildings from demolition; in this connection the Government submitted
that the demolition of the buildings in question was not the only possible
way to comply with the decisions of the Supreme Administrative Court. On
the contrary, it was admitted both by the relevant legislation and by the
general principles of law that the demolition of a building was an extreme
measure and had to be avoided, especially when the owner of the building
had acted in good faith and had no reason to believe that the building permit
on the basis of which construction had taken place would subsequently be
annulled. Therefore, the Government concluded that the authorities had
complied in substance with decisions nos. 3955/1995 and 3956/1995 of the
Supreme Administrative Court.
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29. The applicants contested the Government’s allegation that the
national authorities had complied in substance with the above-mentioned
decisions. They were surprised that the Greek Government regarded the
exclusion of the contested buildings from demolition as compliance with the
annulment of the building permits. They claimed that the only legal
consequence of the annulment of the building permits was the demolition of
the buildings constructed on the basis of these permits and noted that the
Greek authorities had failed to demolish them.
30. The Court reiterates that, according to its established case-law,
Article 6 § 1 secures to everyone the right to have any claim relating to his
civil rights and obligations brought before a court; in this way it embodies
the “right to a court”, of which the right of access, namely the right to
institute proceedings before courts in civil matters, constitutes one aspect.
However, that right would be illusory if a Contracting State’s domestic legal
system allowed a final, binding judicial decision to remain inoperative to the
detriment of one party. Execution of a judgment given by any court must
therefore be regarded as an integral part of the “trial” for the purposes of
Article 6. Where administrative authorities refuse or fail to comply, or even
delay doing so, the guarantees under Article 6 enjoyed by a litigant during
the judicial phase of the proceedings are rendered devoid of purpose (see
Hornsby v. Greece, judgment of 19 March 1997, Reports of Judgments and
Decisions 1997–II, pp. 510-11, §§ 40-41).
31. In the present case the Court notes that a special committee of the
Supreme Administrative Court found that the authorities had failed to
comply with its decisions nos. 3955/1995 and 3956/1995. They had not
demolished the two buildings constructed on the basis of permits
nos. 620/1993 and 298/1992 and had continued issuing building permits in
respect of the area that had been included in the settlements further to the
unlawful redrawing of the boundaries.
32. Thus, by refraining for more than seven years from taking the
necessary measures to comply with two final, enforceable judicial decisions
in the present case the Greek authorities deprived the provisions of Article
6 § 1 of the Convention of all useful effect.
There has accordingly been a breach of that Article.
II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 § 1 OF THE CONVENTION
AS REGARDS THE LENGTH OF THE PROCEEDINGS
33. The applicants complained that the length of the proceedings
instituted by the first applicant against M. and the proceedings concerning
the demolition of their house had exceeded a reasonable time within the
meaning of Article 6 § 1 of the Convention.
34. In the Government’s submission, the proceedings against M. had
been protracted by the conduct of the parties. In particular, the Government
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noted that, in civil cases, it was for the parties to take the initiative to ensure
that the proceedings progressed; they were, inter alia, responsible for
obtaining hearing dates. The Government claimed that the first applicant
had not pursued her suit diligently.
35. The Government further argued that the applicants had failed to
speed up the proceedings in connection with the threatened demolition of
their house and had not asked for an expeditious hearing. In any event, they
pointed out that the Supreme Administrative Court had decided to suspend
the demolition of their house. Therefore, even if the proceedings were still
pending, the applicants had rapidly enjoyed judicial protection of their
rights.
36. The first applicant submitted in reply that, even if the parties were
partly responsible for the delays, as the Government suggested, her case
against M. was a routine property dispute concerning a small piece of land
on a Greek island. There was no reason why it should have taken more than
eight years for the first-instance court to reach a final decision.
37. As regards the proceedings in connection with the threatened
demolition of their house, the applicants submitted that the problem did not
stem from the scheduling of the hearings but from the successive
adjournments, and that the failure to make an extraordinary request for
expeditious scheduling could not explain the length of the proceedings.
They further asserted that the suspension of the demolition was an interim
measure and, as such, was far from constituting a resolution of the dispute.
Moreover, it did not remedy the adverse consequences stemming from the
threatened demolition.
A. Periods to be taken into consideration
38. The Court notes that the proceedings against M. started on
31 January 1991 and are still pending before the Aegean Court of Appeal.
They have therefore lasted more than twelve years to date for two levels of
jurisdiction.
39. As regards the proceedings in connection with the threatened
demolition of the applicants’ house, the Court notes that they started on
6 October 1994 and are still pending before the Piraeus Court of Appeal.
They have therefore lasted more than eight years and three months to date
for one level of jurisdiction.
B. Reasonableness of the length of the proceedings
40. The Court reiterates that the reasonableness of the length of
proceedings must be assessed in the light of the particular circumstances of
the case and with the help of the following criteria: the complexity of the
case, the conduct of the parties, the conduct of the authorities dealing with
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the case and what was at stake for the applicant in the dispute (see, among
many other authorities, Frydlender v. France [GC], no. 30979/96, § 43,
ECHR 2000-VII).
41. The Court notes that the cases in question were not particularly
complex and considers that the applicants could not be deemed responsible
for the delays encountered in the handling of their cases. It points out that
the Government did not supply any explanation for the overall duration of
the proceedings, which seems manifestly excessive. Consequently, it
appears to the Court that the length of the proceedings resulted mainly from
the conduct of the relevant authorities.
42. The Court reiterates that Article 6 § 1 imposes on the Contracting
States the duty to organise their judicial systems in such a way that their
courts can meet each of its requirements, including the obligation to hear
cases within a reasonable time (Frydlender v. France, op. cit., § 45).
43. In the light of the criteria laid down in its case-law and having regard
to all the circumstances of the case, the Court concludes that the length of
the proceedings complained of was excessive and failed to satisfy the
“reasonable time” requirement.
There has accordingly been a violation of Article 6 § 1 of the
Convention.
III. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 8 OF THE CONVENTION
44. The applicants contended that urban development in the
south-eastern part of Tinos had led to the destruction of their physical
environment and had affected their life. They relied on Article 8 of the
Convention, which provides:
“1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and
his correspondence.
2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right
except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society
in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the
country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals,
or for the protection of the rights and freedoms of others.”

A. Arguments of the parties
1. The applicants
45. The applicants asserted that, regardless of the danger to one’s health,
the deterioration of the environment fell to be examined under Article 8 of
the Convention where it adversely affected one’s life. They agreed that
Article 8 was not violated every time environmental deterioration occurred.
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They understood the importance of urban development and the economic
interests associated with it. They also understood that States had discretion
in making decisions about urban planning. On the other hand, the applicants
had no doubt that any State interference with the environment should strike
a fair balance between the competing interests of the individuals and the
community as a whole. In the present case the issue of the fair balance was
rather simple. In its decisions nos. 3955/1995 and 3956/1995 the Supreme
Administrative Court had itself tipped the balance in favour of the swamp
and against urban development. Consequently, the Greek authorities were
obliged to abide by their own choice. However, in failing to comply with
the above-mentioned decisions, they had allowed the destruction of the
swamp.
46. In this respect, the applicants pointed out that the area had lost all of
its scenic beauty and had changed profoundly in character from a natural
habitat for wildlife to a tourist development. Part of the swamp had been
reclaimed so as to create, in addition to the buildings, a car park and a road.
There were noises and lights on all night and a great deal of environmental
pollution from the activities of the firms in the vicinity. The applicants
argued that they were under no obligation to tolerate this deterioration since
it was the direct result of the State’s illegal activity.
47. The applicants concluded that the State authorities had not only
failed to fulfil their positive duty to take reasonable and appropriate
measures to secure their rights under Article 8, but had also, by their own
activity, illegally affected the enjoyment of these rights.
2. The Government
48. The Government submitted that the applicants’ complaint mainly
concerned the protection of the swamp. That and not the protection of their
home or their private life was the reason why they had applied to the
Supreme Administrative Court. There could therefore be no issue under
Article 8, all the more so as the competent authorities had taken all
appropriate measures to protect the environment in the area concerned.
49. Even assuming that Article 8 applied in the present case, the
Government stressed that the applicants’ house was the only one at the
upper end of the peninsula and that the other buildings of the settlement
were located a certain distance away from it. Thus, there could not possibly
be any serious disturbance from the applicants’ neighbours. In this
connection, the Government expressed the view that what the applicants
were really claiming was the right to be the only ones to possess a house in
the area. That was not feasible. In any event, the Government considered
that any nuisance that the applicants might have suffered on account of the
construction of the new buildings and the general organisation of the social
character of the region had to be tolerated as an inevitable and temporary
consequence of the urban way of life.
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50. The Government concluded that, had there been any interference
with the applicants’ rights guaranteed by paragraph 1 of Article 8, it was
clearly justified under paragraph 2.
B. The Court’s assessment
51. The Court notes that the applicants’ complaint under Article 8 of the
Convention may be regarded as comprising two distinct limbs. First, they
complained that urban development had destroyed the swamp which was
adjacent to their property and that the area where their home was had lost all
of its scenic beauty. Second, they complained about the environmental
pollution caused by the noises and night-lights emanating from the activities
of the firms operating in the area.
52. With regard to the first limb of the applicants’ complaint, the Court
notes that according to its established case-law, severe environmental
pollution may affect individuals’ well-being and prevent them from
enjoying their homes in such a way as to affect their private and family life
adversely, without, however, seriously endangering their health (see Lopez
Ostra v. Spain, judgment of 9 December 1994, Series A no. 303-C, p. 54,
§ 51). Yet the crucial element which must be present in determining
whether, in the circumstances of a case, environmental pollution has
adversely affected one of the rights safeguarded by paragraph 1 of Article 8
is the existence of a harmful effect on a person’s private or family sphere
and not simply the general deterioration of the environment. Neither
Article 8 nor any of the other Articles of the Convention are specifically
designed to provide general protection of the environment as such; to that
effect, other international instruments and domestic legislation are more
pertinent in dealing with this particular aspect.
53. In the present case, even assuming that the environment has been
severely damaged by the urban development of the area, the applicants have
not brought forward any convincing arguments showing that the alleged
damage to the birds and other protected species living in the swamp was of
such a nature as to directly affect their own rights under Article 8 § 1 of the
Convention. It might have been otherwise if, for instance, the environmental
deterioration complained of had consisted in the destruction of a forest area
in the vicinity of the applicants’ house, a situation which could have
affected more directly the applicants’ own well-being. To conclude, the
Court cannot accept that the interference with the conditions of animal life
in the swamp constitutes an attack on the private or family life of the
applicants.
54. As regards the second limb of the complaint, the Court is of the
opinion that the disturbances coming from the applicants’ neighbourhood as
a result of the urban development of the area (noises, night-lights, etc.) have
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not reached a sufficient degree of seriousness to be taken into account for
the purposes of Article 8.
55. Having regard to the foregoing, the Court considers that there is no
lack of respect for the applicants’ private and family life.
There has accordingly been no violation of Article 8.
IV. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
56. Article 41 of the Convention provides:
“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols
thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only
partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to
the injured party.”

A. Damage
57. The applicants sought compensation for non-pecuniary damage. The
first applicant claimed 15,000,000 Greek drachmas (GRD) (44,020.54 euros
(EUR)) and the second applicant claimed GRD 10,000,000
(EUR 29,347.03).
58. The Government considered that these claims were exaggerated.
They maintained that any just satisfaction that might be awarded to the
applicants should not exceed EUR 7,337.
59. The Court considers that the applicants must have suffered feelings
of frustration, uncertainty and anxiety as a result of the violations of their
rights under the Convention. Making an assessment on an equitable basis, it
decides to award the first applicant EUR 20,000 and the second applicant
EUR 10,000 for the non-pecuniary damage sustained.
B. Costs and expenses
60. The applicants claimed GRD 7,514,572 (EUR 22,053.04) for the
proceedings before the domestic authorities. They broke that sum down as
follows:
(i) GRD 73,080 for the proceedings concerning the redrawing of the
boundaries of the swamp;
(ii) GRD 900,000 for the proceedings before the Supreme Administrative
Court concerning the annulment of the building permits;
(iii) GRD 1,436,009 for the proceedings concerning the execution of
judgments nos. 3955/1995 and 3956/1995;
(iv) GRD 967,700 for the proceedings against M.;
(v) GRD 2,402,491 for the proceedings concerning the threatened
demolition of their house;
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(vi) GRD 327,980 for expert opinions concerning the size of the swamp,
the age of their house and the size of their property;
(vii) GRD 1,407,312 for travel expenses.
61. For the proceedings before the Court, for which they had received
legal aid, the applicants sought EUR 21,939.53.
62. The Court, in accordance with its case-law, will consider whether the
costs and expenses claimed were actually and necessarily incurred in order
to prevent or obtain redress for the matter found to constitute a violation of
the Convention and were also reasonable as to quantum (see, among other
authorities, Wettstein v. Switzerland, no. 33958/96, § 56, ECHR 2000-XII).
63. The Court considers that only part of the costs incurred before the
domestic authorities were aimed at remedying the violations of Article 6 § 1
found in the present case. It further notes that the applicants received a total
amount of EUR 920 under the Court’s legal aid scheme and that they were
only partly successful with their application. Making an assessment on an
equitable basis, the Court awards the applicants jointly EUR 5,000,
including value-added tax.
C. Default interest
64. The Court considers it appropriate that the default interest should be
based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which
should be added three percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT
1. Holds unanimously that there has been a violation of Article 6 of the
Convention due to the non-compliance with the judgments pronounced;
2. Holds unanimously that there has been a violation of Article 6 of the
Convention as regards the length of the two sets of proceedings;
3. Holds by six votes to one that there has been no violation of Article 8 of
the Convention;
4. Holds unanimously
(a) that the respondent State is to pay the applicants, within three
months from the date on which the judgment becomes final according to
Article 44 § 2 of the Convention, the following amounts:
(i) EUR 20,000 (twenty thousand euros) to the first applicant in
respect of non-pecuniary damage;
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(ii) EUR 10,000 (ten thousand euros) to the second applicant in
respect of non-pecuniary damage;
(iii) EUR 5,000 (five thousand euros), including value-added tax, to
both applicants jointly in respect of costs and expenses;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until
settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a
rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank
during the default period plus three percentage points;
4. Dismisses unanimously the remainder of the applicants’ claim for just
satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 22 May 2003, pursuant to
Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Søren NIELSEN
Deputy Registrar

Françoise TULKENS
President

In accordance with Article 45 § 2 of the Convention and Rule 74 § 2 of
the Rules of Court, the partly dissenting opinion of Mr Zagrebelsky is
annexed to this judgment.

F.T.
S.N.
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PARTLY DISSENTING OPINION OF
JUDGE ZAGREBELSKY
I voted against the majority’s conclusion that there has been no violation
of Article 8 of the Convention. With regret I could not follow the reasoning
that convinced the majority of judges to exclude finding any violation of the
applicants’ private life.
There is no doubt that the environment is not protected as such by the
Convention. But at the same time there is no doubt that a degradation of the
environment could amount to a violation of a specific right recognised by
the Convention (Powell and Rayner v. the United Kingdom, judgment of
21 February 1990, Series A no. 172, § 40; López Ostra v. Spain (judgment
of 9 December 1994, Series A no. 303-C, § 51; Guerra v. Italy, judgment of
19 February 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-I, § 57).
In the present case it is clear that there was a deterioration in the quality
of the environment in which the applicants’ house was situated. In
particular, it is indisputable that the new urban development has caused
damage to the habitat of the fauna which made the swamp area next to the
applicants’ property near the coast of Ayios Yiannis, exceptionally
interesting and agreeable.
In my view, it could hardly be said that the deterioration of the
environment did not lead to a corresponding deterioration in the quality of
the applicants’ life, even without taking into account their special interest in
the study of the swamp fauna.
It is obviously difficult to quantify the damage caused to the quality of
the applicants’ private and family life. But the issue here is whether or not
there has been an interference, not how serious the interference was.
Certainly we should exclude finding any interference with the applicants’
rights if the deterioration concerned is so negligible as to be virtually
non-existent. In my view, however, this was not the case. In paragraph 53
the majority accept by way of example that the destruction of a forest
bordering the applicants’ house could constitute direct interference with
private and family life for the purposes of Article 8 of the Convention. I
agree, but I see no major difference between the destruction of a forest and
the destruction of the extraordinary swampy environment the applicants
were able to enjoy near their house.
I am willing to admit that the interference in question was not major, but
in my view it is impossible to say that there has been no interference at all.
It is true that the importance of the quality of the environment and the
growing awareness of that issue cannot lead the Court to go beyond the
scope of the Convention. But these factors should induce it to recognise the
growing importance of environmental deterioration on people’s lives. Such
an approach would be perfectly in line with the dynamic interpretation and
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evolutionary updating of the Convention that the Court currently adopts in
many fields.
Article 8 allows even serious and major interferences by the State with
the right to private and family life. However, an interference will contravene
Article 8 unless it is “in accordance with the law”, pursues one or more of
the legitimate aims referred to in paragraph 2 and is “necessary in a
democratic society” in order to achieve them. In the present case, it is not
necessary to examine whether the interference with the applicants’ right was
necessary and proportionate to the competing economic interests. Here the
Court has only to ascertain that, as the Greek courts ruled, the interference
was unlawful. Thus, the first and basic condition for the legitimacy of even
a minor interference with private or family life has not been fulfilled.
Therefore, I think that the Court should have found a violation of
Article 8 of the Convention.
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In the case of Tătar v. Romania,
The European Court of Human Rights (Third Section), sitting as a Chamber composed of:
Boštjan M. Zupančič, President,
Corneliu Bîrsan,
Elisabet Fura-Sandström,
Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Isabelle Berro-Lefèvre, Judges,
and Stanley Naismith, Deputy Section Registrar,
After deliberations in the Council Chamber on December 9, 2008,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 67021/01) against Romania, lodged with the Court
on 17 July 2000 under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms ("the Convention") by two Romanian nationals, Mr. Vasile Gheorghe
Tătar and Mr. Paul Tătar ("the applicants").
2. The applicants, who have been granted legal aid, are represented by Diana Olivia Hatneanu, a
lawyer in Bucharest, Raluca Cojocaru Stăncescu, a lawyer with the non-governmental organization
APADOR-CH, and Stephen Fietta and Ram Murali, lawyers in London. The Government of
Romania ("the Government") is represented by its Agent, Mr Răzvan Horaţiu Radu, of the Ministry
of Foreign Affairs.
3. The applicants alleged that the technological process used by S.C. Aurul Baia Mare S.A.
represented a danger to their lives. They also complained about the passivity of the authorities in
the face of the situation and the numerous complaints made by the first applicant.
4. By a decision of 5 July 2007, the Chamber declared the application admissible and decided that
a hearing on the merits would be appropriate (Rule 54 § 3).
5. Both the applicants and the Government submitted supplementary written observations (Rule
59 § 1). The parties each submitted written comments on the other's observations.
6. A hearing was held in public at the Human Rights Building in Strasbourg on 23 October 2007
(Rule 59 § 3).
The following persons appeared:

363

- on behalf of the Government
Messrs R.-H. Radu,Agent of the Government,

Counsel,

H. Rogoveanu,
Mmes I. Ilie,
I. Popescu,
I. Chidu,

advisers

- for the applicants
Ms D.-O. Hatneanu,
Mrs. R. StĂncescu-Cojocaru,
Messrs Fietta,
R. Murali,
r.
M V.G. TĂtar,

counsellors;
applicant.

FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
6. The applicants, Mr. Vasile Gheorghe Tătar and Mr. Paul Tătar, father and son, are Romanian
nationals born in 1947 and 1979 respectively. At the time of the facts, they were living in Baia
Mare, in a residential area close to the gold ore mine of the "Aurul" Baia Mare S.A. company, 100
metres from the extraction plant and the Săsar settling pond (25 hectares) and 8.5 km from the
other settling ponds. In 2005, the second applicant left Baia Mare. He currently lives in ClujNapoca.

A. The activity of the company "Aurul" Baia Mare S.A. and the environmental context
7. S.C. Aurul Baia Mare S.A. (hereafter "Aurul Company") was a joint-stock company, created
on April 4, 1996 and owned by five companies: Esmeralda Exploration Limited, an Australian
company, Regia Autonomă a Plumbului şi Zincului, a public company managing state property,
and three other Romanian joint stock companies, Geomin S.A., Institutul de cercetări şi
proiectări minere S.A. and Uzina de utilaj miner şi reparaţii S.A. Aurul's operations consisted of
processing non-ferrous tailings. On December 18, 2001, Aurul was replaced by a new company,
Transgold S.A., by way of an asset sale. Following a further asset sale, the mining business
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specializing in non-ferrous tailings was transferred to a new commercial company, S.C.
Romaltyn Mining S.R.L., in January 2006.
8. According to an environmental impact study carried out by the Research Institute of the
Ministry of the Environment in 1993, the soil and groundwater in the area were already heavily
polluted in 1990; the amount of industrial powders and sulphur dioxide (the source of acid rain) in
the air was far above the world average; the level of heavy metals in the soil also exceeded accepted
limits; and river water was considered to be degraded. The situation was the same for groundwater.
Another environmental impact study, carried out in 2001, confirmed that pollution thresholds
limits had been exceeded, notably in the region where the Săsar plant was operating (soil, air,
groundwater and surface water pollution). From a climatic point of view, the region concerned has
an abundant rainfall (around 900 mm/year, with an annual average of 140 days of rain).
9. A report by the United Nations Environment Programme/Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs (UNEP/OCHA), carried out in March 2000 to identify the consequences of
the environmental accident of January 2000 (see paragraphs 21-29 below), describes this region
as polluted due to intense industrial activity. According to the same report, in a study entitled
"Concerns for Europe Tomorrow", the World Health Organization ("WHO") identified Baia Mare
as a "hot spot" for pollution.
B. Mining technology and standards for environmental management in the mining industry
10. The exploitation of the ore in the Săsar, Flotatia Centrala and Bozinta settling ponds
(approximately 15 million tonnes) was based on a new technology, known as "closed circuit"
technology, which, in principle, was intended to prevent any discharge of waste into the
environment. Before being processed in the plant, the ore had to be deposited in one of the basins
and subjected to separation and leaching (pre-washing) with sodium cyanide. Finally, the ore from
the latter process had to arrive at the Săsar plant to undergo the extraction process. According to
the authors of one of the environmental impact studies, this technology had already been used by
the Australian trading company in Canada, South Africa, Ghana and Australia.
11. In 1995, the Australian Environmental Protection Agency had issued a set of standards for the
environmental management of the mining industry in general ("Best practice environmental
management in mining"). These standards set out the rules for waste management, the choice of
where to locate technological activity, the verification of its compatibility with land and water, and
the conduct and monitoring of the activity.

C. The environmental impact study carried out in 1993 (summary)
12. The study includes a general assessment of the environmental impact of the technology used
to process gold ores in the Baia Mare region. As its authors point out, this study was a condition
for obtaining the environmental operating permit. According to its conclusions, the documentation
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submitted by the Australian trading company that was involved in the elaboration and execution
of the technological project was not in compliance with Romanian legislative standards. Its
compliance with internal standards was entrusted to the Institute for Mining Research in Baia
Mare.
13. In the chapter entitled "Dwellings and Landscape," it was stated that the settling pond and the
Săsar extraction plant were located 100 m from a national road bordering a residential area and
that Flotatia Centrala was located, to the north near a railway, near the dwellings of the village
Tăutii of Sus, and to the south near the dwellings of the village of Satul Nou. As for the Bozinta
Settling Pond, it was located 5 km from the town of Baia Mare and 500 m from the village of
Bozinta Mare.
14. As for the degree of pollution already existing, the authors of the study recognized Baia Mare
as a polluted industrial town, due to intense industrial activity, especially in the mining sector. For
the authors of the study, the old Săsar extraction plant was already a source of air and soil pollution
and was detrimental to the quality of life in the town of Baia Mare.
15. Among the risks and dangers associated with the use of the technology involved, study’s
authors mentioned the contamination of surface and groundwater with sodium cyanide. According
to the authors, such contamination could occur as a result of an accident (e.g., collapse) involving
the pond dikes, infiltration of cyanide water into the pond bottom, or leakage of cyanide water as
it passes through the pipes.
16. The Săsar pond, due to its proximity to the Baia Mare residential area, was considered a
potential source of noise pollution (through the operation of the engines of the various tools) and
atmospheric pollution (through sodium cyanide-containing aerosols and powders, both of which
have an irritating effect on the respiratory tract). Depending on the direction and intensity of the
wind, the drops of cyanide water could, according to the study, be directed towards inhabited areas
near the operation and have harmful effects on human health.
17. However, in their analysis of the effects of sodium cyanide on human health, the study did not
identify any risk of poisoning, provided that the operation was conducted in accordance with
standards and in the absence of any accidents. Uncertainties about the impact of this technology
on the environment were expressed, mainly linked to the impossibility of assessing the extent of
the nuisance generated by the plant's activity (aerosols containing sodium cyanide, dust, noise and
vibrations). Uncertainty was expressed regarding the contact of migratory birds with the water in
the settling ponds, which contains sodium cyanide. This could expose them to mass mortality.
18. The conclusions of the Institute's specialists were based on the economic and social benefits
mentioned and on the fact that in the Baia Mare Department - an area with an extensive road
network, which already had other industrial (mining and non-ferrous ore processing) or
agricultural activities, and where population density was high - the activity in question could not
"significantly influence the current characteristics of the area."
D. Economic and ecological interests and benefits attributed to the project
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19. According to the specialists who carried out the 1993 environmental impact study, the
Australian company's investment was to be considered timely since, according to their estimates,
8,035 kilograms of gold and 76,135 kilograms of silver could be extracted in this way, with an
estimated profit for the Romanian State of 8.8 million US dollars ("USD"). The authors of the
study also put forward other non-financial benefits, including the creation of some 54 new jobs,
training of staff in modern work methods and the influx of investors into the Baia Mare region.
According to the conclusions of the same study, the main environmental benefits of this industrial
project were the clean-up of a large area of land used for ore deposition, namely the 70 hectares
occupied by the ponds Săsar and Flotatia Centrala, and the transfer of these ores to outside of the
city of Baia Mare. The authors of the study saw another advantage in the limited life span of the
project (2.5 years for the Săsar pond and 7.5 years for the extraction plant Săsar and the new
Bozinta pond).
E. Access to information and public participation in the decision-making process prior to
the issuance of the operating permit
20. On 23 April 1997, permission was granted for the reconstruction of the ponds Săsar and
Bozinta. On 30 December 1998, the Ministries of Labour and Health authorized Aurul to use
sodium cyanide and other chemicals in the technological extraction process. On June 3, 1999, a
Government decision was published in the Official Gazette ("Monitorul Oficial") authorizing a
concession license for the operation of the settling ponds Săsar and Flotatia Centrala (representing
a total area of 71.4 hectares) in favour of Aurul. In accordance with Article 16 of the operating
licence, the holder was required to protect the environment through a series of measures such as
the use of adequate technology for water protection, wastewater treatment, the use of a
technological process that does not generate nuisances or hydrocyanic acid, etc. The licence was
granted for a period of three years and was valid for a period of three years.
21. On 4 February 1999, Aurul published in a local newspaper the existence of an application for
an environmental operating permit for the Bozinta Ponds and Săsar, as well as for the extraction
plant. According to a technical expert report carried out on 15 June 2001, at the request of the
Maramures Police, the actual operating activity would have started after 11 June 1999 and
production capacity had already been surpassed by 75 per cent towards the end of the year. A copy
of this report was placed on file by the Government. On 23 August 1999, the Baia Mare City
Council authorized the operation of the mine subject to obtaining an environmental operating
licence. The latter permit was issued on 21 December 1999. This date marks the moment when
Aurul officially began its operational activities.
22. After the hearing before the Court, the Government placed on file copies of two (partially
illegible) minutes, drawn up on 24 November 1999 and 3 December 1999, concerning the public
debate on the operating licence. The first report does not mention its author and bears no signature.
It appears from its contents that ten persons took part in the debate and that at least five of them
addressed issues related to the danger of the use of the technology in question to the environment,
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as well as to their health. It does not appear from the file that the organizers answered these
questions.
23. The second minutes appear to have been drawn up by a representative of the Environmental
Protection Authority, but they do not bear any signature or stamp of the institution in question. It
appears from the minutes that eleven persons raised different issues, in particular concerning the
quality of the water in case of authorization of the industrial activity in question. Participants V.S.
and P.A. expressed concern about the effects of this activity on flora and fauna. Finally, another
question concerned the existence of an environmental impact study. It appears from the copy of
the minutes that the representative of the Environmental Protection Authority assured the
participants that there were no indications of the existence of powders suspended in the
atmosphere. No environmental impact assessment was presented on this occasion.
F. The environmental accident of 30 January 2000, its consequences and causes
24. On 30 January 2000, a large quantity of polluted water (estimated at nearly 100,000 m3)
containing, among other things, sodium cyanide, was discharged into the river Săsar, and then into
the rivers Lăpuş and Someş. The polluted water from the Someş was discharged into the river Tisa.
Travelling at a speed of 2.1-2.4 km/h, it crossed the border between Romania and Hungary (at
Tszalok), passed near Szolnok, crossed the border between Romania and Serbia and Montenegro,
near Belgrade, and returned to Romania at Porţile from Fier to then discharge into the Danube. In
14 days, the polluted water travelled 800 km. It finally flowed into the Black Sea through the
Danube Delta.
25. According to the UNEP/OCHA report, the sodium cyanide content of these industrial waters
was about 400 mg/l, of which 120 mg/l were free cyanides. The amount of cyanides released was
estimated to be between 50 and 100 tonnes, plus the release of heavy metals. In the area of the
Aurul ponds, there was a high concentration of free cyanides (between 66 mg/l and 81 mg/l), as
well as zinc, copper, iron and magnesium. Apart from the concentrations of sodium cyanide
detected in Hungary and Serbia and Montenegro, the UN team found a certain level of cyanide in
the Danube delta (at Cheatal Izmail, a concentration of 0.058 mg/l).
26. According to the Baia Mare Task Force report, carried out in December 2000 at the request of
the EU Commissioner for the Environment, abandoned mines represent a real and significant risk
to human health, in particular for the populations living nearby (see § 21 et seq. below). According
to the delegation which carried out this study, States must, in principle, take all necessary measures
to ensure adequate protection of the environment in this situation (monitoring, closure and
immediate repair). A press release attached to this study report included Aurul's operation in the
category of "high risk" mining activities.
27. The Task Force report concluded that there was no direct evidence of consequences to the
population’s health. According to estimates made by the authors of the report, approximately 1,000
tons of fish were poisoned in the rivers Lăpuş, Tisza and Someş. Hungary suffered significant
damage in the fish farming sector. 1,240 tonnes of fish were poisoned, mainly carp, but also
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protected endangered species such as Danube salmon and some sturgeon species. According to the
conclusions of the report, three other species of fish were totally eliminated. Some species of living
organisms, such as plankton, were poisoned and disappeared altogether. Others, such as molluscs,
disappeared partially. Otters were also victims of the accident.
28. Serbia and Montenegro also suffered from this ecological accident, but, according to the
authors of the Task Force report, to a lesser degree in terms of direct environmental effects.
Laboratory tests revealed partial poisoning of some fish species.
29. The Task Force report also indicates contamination of springs in the Bozinta Mare region, but
states that the authorities provided drinking water to the inhabitants. Uncertainty remains,
according to the report, about the long-term effects of the accident, due to the dispersion of sodium
cyanide (which is however not bioaccumulative) and heavy metals deposited in the soil as a result
of the accident. The authors of the UN report also indicated that in the area of Bozinta Mare village,
pollution from mining activities could have a significant long-term impact on the health of the
population due to excessive exposure to cyanides and heavy metals.
30. The main immediate socio-economic effects of the accident were mainly on the labour market
(in particular, Aurul employees and contracting companies), in the fish farming sector (especially
in Hungary, due to the decrease in the number of fishing licences), in the tourism sector (due to
the media’s dissemination of information about the accident). The operations which the authorities
had to undertake (transport of dead fish, distribution of drinking water, monitoring of
consequences and research) also entailed immediate costs.
31. As to the causes of the accident, the authors of the Task Force report identified three. A first
cause would have been the use of a technology for extracting gold based on an inadequate design
for the construction of settling ponds. The main criticism was the lack of an emergency spill
system. A second cause would have been the authorization of inadequate construction plans that
were not adapted to the specific climatic conditions of the region. The same conclusion is taken
up by the UNEP/OCHA report, which highlights the existence, contrary to the basic principle of
"closed circuit" technology, of two "openings" in the ponds. This allowed, according to the authors
of the report, uncontrolled amounts of sodium cyanide to be released into the air or groundwater.
Finally, a third cause would have been the inadequate monitoring of the ponds' design, operation
of the technology used and maintenance of the facilities. According to the authors of the report,
the weather factor was only partially responsible for the occurrence of the accident and the weather
conditions were difficult but not exceptional. Operations, including monitoring the water level in
the ponds, were reportedly monitored by Aurul employees, who conducted only visual
surveillance.
G. Recommendations for good practice
32. As a result of this environmental accident, several international seminars and conferences were
held on the risks that non-ferrous mineral extraction activities may pose to human health and the
environment. A series of studies and scientific reports analyzing the consequences of the Baia
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Mare accident of 30 January 2000 were also carried out from May 2000, on the initiative of UNEP.
One of these studies, carried out on 25 May 2000 by the Ecole des Mines de Paris, laid the
foundations for the creation of a guiding principles for the management of activities involving the
use of sodium cyanide. Following the same UNEP initiative, an International Cyanide
Management Code was established in May 2002, which focuses exclusively on the safe
management of cyanide produced, transported and used for the recovery of gold in cyanidation
residues and leachate products. This instrument also defines obligations related to financial
safeguards, accident prevention, emergency response, training, reporting, stakeholder involvement
and verification procedures.
33. On 24 September 2007, the Government filed a number of documents in the application file in
preparation for the hearing on 23 October 2007. These documents consist of approximately 2,000
pages, most of them forming part of a criminal investigation file (No. 139/P/2002) for the
investigation of the environmental accident of January 2000: environmental impact studies, orders
of the various public prosecutor's offices, witness statements, minutes on the start of the activity
of the Aurul company, copy of the Task Force report, communications between the Romanian and
Hungarian authorities, copies of the impact studies carried out by a Romanian public limited
company, CAST SA.
H. The dispute concerning the activity of the "Aurul" Baia Mare SA plant
(a) Administrative complaints
34. In 2000, following the environmental accident, the first applicant lodged several complaints
with certain administrative authorities (the Ministry of the Environment, the Baia Mare town hall,
the Delegation of the European Commission in Romania, the Prime Minister's Office, the President
of Romania, the Prefecture of Maramureş) concerning the risk to which he and his family were
exposed as a result of the use by the Aurul company (part of whose activity was located near their
home) of a technological process using sodium cyanide.
35. In his complaints, he asked the authorities to investigate whether the activity in question was
operating in accordance with legal standards and whether Aurul held a valid operating licence.
36. By letter dated 5 March 2002, the Departmental Council of Maramureş informed the first
applicant that the company, Transgold, had not yet obtained an operating licence.
37. On 1 April 2002, representatives of the Ministry of the Environment replied that Transgold
was operating under a legal operating licence.
38. On 29 April 2002, the Baia Mare Town Hall sent a letter to Transgold inviting the company to
take the necessary steps to obtain an operating licence.
39. On 26 September 2003, the Environmental Monitoring Commission ("Garda de mediu")
informed the first applicant that the technological process used by the company had evolved
considerably and that, in terms of environmental protection, the operation was being carried out
safely.
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40. By a letter of 27 November 2003, the Ministry of the Environment informed the first applicant
that the activities of Transgold did not represent any danger to public health and that the technology
used was likewise safe in other countries.
(b) Criminal complaints
41. In 2000, the first applicant filed criminal complaints against members of the factory
management with the Prosecutor's Office of the Court of First Instance of Maramureş, with the
Prosecutor's Office of the County Court of Maramureş, with the General Prosecutor's Office of the
Supreme Court of Justice and with the Ministry of Justice.
42. He denounced both the danger that the use of the disputed technology posed to the health of
the inhabitants of the town of Baia Mare, the risks to the environment and the worsening state of
health of his son, who was suffering from asthma.
43. On 5 December 2000, the Prosecutor's Office of the Supreme Court of Justice informed the
first applicant that his complaint had been referred to the Prosecutor's Office of the County Court
of Maramureş for investigation.
44. 44. By a letter of 20 December 2000, the County Court Prosecutor's Office, after requesting
information from the Ministry of the Environment, sent a copy of the reply obtained to the first
applicant. According to the information submitted by the Ministry of the Environment on 18
December 2000, there was no risk of pollution due to the technological process used by the
company.
45. On 9 February 2001, the Ministry of Justice informed the first applicant that his complaint had
been referred to the Public Prosecutor's Office at the Supreme Court of Justice for investigation.
46. By order of 20 November 2001, the prosecutor's office of the County Court of Maramureş
dismissed the case in relation to the accident of 30 January 2000 on the ground that the facts
complained of by the first applicant did not constitute offences under the Romanian Criminal Code.
47. On 22 February, 11 March and 28 March 2002, the Supreme Court of Justice declared itself
incompetent in the matter and dismissed the first applicant's complaint.
48. By two orders of 6 and 8 March 2002, the Prosecutor's Office of the Supreme Court of Justice
referred the first applicant's complaint to the Prosecutor's Office of the Court of Appeal in Cluj for
investigation.
49. 49. A new complaint by the first petitioner in 2005 about the danger that the technological
activity in question posed to the health and life of the population was the subject of a criminal case
(67/III/2005). No order was issued in respect of this complaint.
(c) Criminal investigation file No. 139/P/2002
50. On 22 February 2000, the Prosecutor's Office of the County Court of Maramureş opened an
investigation ex officio for accidental pollution (Article 85(1)(c) of Act No 137/1995). The
members of the Board of Directors of Aurul were the subject of the investigation. On 25 July 2002,
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the Prosecutor's Office of the Supreme Court of Justice overturned a dismissal of 3 December 2001
and ordered the Prosecutor's Office of the Court of Appeal in Cluj to reconsider the case.
51. On 12 December 2002, the Prosecutor's Office of the Court of Appeal in Cluj, finding force
majeure due to adverse weather conditions (sudden increase in temperature followed by heavy
rain), dismissed the case against M.N.N. (a manager of Aurul S.A.).
52. On 29 January 2003, the Chief Prosecutor of the Prosecutor's Office of the Supreme Court of
Justice overturned the latter order and invited the Prosecutor's Office to resume the proceedings.
I. The environmental impact assessment carried out in 2001 (summary)
53. A second environmental impact assessment was carried out in 2001, at the request of the Aurul
company, by the Centre for Environment and Health in Cluj, the Institute for Public Health in
Bucharest, the Research and Development Institute for Industrial Ecology in Bucharest and the
Office for Medicine and Environment in Cluj-Napoca. With regard to the impact that sodium
cyanide could have on human health, the authors of the study indicated that the presence of this
substance in the human body contributed to the alteration of the cardiovascular and central nervous
systems; sodium cyanide intoxication caused comas, convulsions and cardiac arrhythmia.
Exposure to cyanides could also cause neurological disorders and hypothyroidism. It was also
noted that excessive exposure of the respiratory system to sodium cyanide could cause adverse
health effects (occupational asthma and lung disease), and that exposure to large amounts of
isocyanate and upper respiratory tract infections were contributing factors to asthma. The report
concluded that exposure to 0.020 ppm of isocyanate was sufficient to endanger the respiratory
system.
54. Referring to the specific activity of the Aurul company, the study, after a detailed analysis of
the technological process, identified some potential risks to human health and the ecosystem. One
potential risk was the "transport" of aerosols containing sodium cyanide to populated areas. As for
groundwater, the report concluded that there was excessive pollution, especially in the vicinity of
the Săsar and Bozinta settling ponds, due to the presence of lead. The amount of sodium cyanide
in the ground water had exceeded the threshold limit. As regards soil pollution in the vicinity of
the Săsar plant, the report concluded that the maximum permissible concentrations were
"exceeded". Concerning the exposure to lead of children aged 0 to 7 years living in the vicinity of
the Săsar plant, the Săsar and Bozanta ponds and the villages of Busag and Merisor, the
concentrations were above globally accepted limits.
55. However, according to the same study, exposure of the population to cyanide in soil could not
influence the prevalence of respiratory tract diseases. As for the level of industrial powders, it was
not likely to aggravate the health status of the population living in the vicinity of the abovementioned industrial operations. The same conclusions were reached with regard to cadmium and
arsenium concentrations.
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56. The study also contained a checklist of the impact of the industrial activity in question on the
health status of the population. It did not exclude, among the operational risks, the occurrence of
an accident whose negative effects could not be mitigated by the usual protective measures.
According to the answers given by the authors of the report, the activity in question was located
in a large residential area. As for the weather conditions, the report described the location of the
activity in question in an area subject to adverse weather conditions (sudden changes in
temperature, fog, winds).
57. An assessment of the health status of children living in the Baia Mare industrial zone, which
was included in the report, showed an increase in respiratory diseases in the period 1995-1999.
58. However, according to the same study, following a number of complaints about the worsening
of the health of part of the population which was supposed to have resulted from the operation of
the technology concerned in the vicinity of homes, the medical authorities had carried out medical
tests on nine children and three adults. They had concluded that the values were normal, with the
exception of the blood lead level, which was quite high.
59. The study concluded that the research had not revealed any significant effects on the health of
the population living near the operation in question. However, the study reported the persistence
of diseases of the respiratory system, particularly from 1999 onwards. It added that the existence
of the settling ponds and their operation could pose a risk to the health of the population living in
their vicinity and to wildlife. To prevent adverse effects on the health status of the population in
this region, the authors of the study made a series of recommendations to the authorities.
60. Finally, the study indicated that no major influence of the disputed technology on the health of
the employees of the Baia Mare plant could be detected. However, it stated that irritation of the
upper respiratory tract had been observed in several employees.
J. Other environmental impact studies (summary)
61. Eight other environmental impact studies were carried out, on unspecified dates, at Aurul's
request, by a specialist company, CAST SA. These studies reaffirm the existence of heavy soil and
water pollution and indicate the possibility of transporting cyanide-containing vapours to the
vegetation zones located near the ponds. However, they conclude that there is no risk of soil
pollution linked to Aurul's activities. In contrast, they draw the attention of Aurul's managers to
the need to carry out repair work on the transport pipes.
62. A study on the quality of the groundwater carried out in 2004 by the Romanian Ministry of the
Environment states that the level of cyanide at the operating site exceeds the permitted level. Other
metals exceed the permitted level by several times: zinc by 15 times and copper by 100 times.
K. The operation Licence
63. On 18 December 2001, the National Agency for Mineral Resources ("Agenţia natională pentru
resurse minerale") drafted an amendment to the original licence (see paragraph 15 above) changing
the name of the concession licence holder to S.C. Transgold S.A.
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64. Three operating licences ("autorizaţia de mediu") were issued by the Ministry of the
Environment in favour of the latter company. A first authorization, issued on 8 August 2002,
concerned the settling pond Săsar. It also authorized a deposit of residues ("depozitul de sterile")
and the operation of the pond and the adjacent constructions. The second, issued on the same day,
concerned the precious metals extraction plant ("Uzina de extragere a metalelor preţioase")
responsible for the extraction and preparation of non-ferrous ores (excluding radioactive ores). A
third authorization, issued on 12 August 2002, concerned the transport of ores between the plant
and the settling pond Săsar.
L. Sodium cyanide and human health
65. Official documents attest to the toxicity of sodium cyanide. This substance reacts violently
with strong oxidizing agents such as nitrates and chlorates, causing fire and explosion hazards.
The substance decomposes in the presence of air, moisture and carbon dioxide, producing a highly
toxic and flammable gas (hydrogen cyanide). It can be absorbed into the body by inhalation,
through the skin and eyes, and by ingestion. It can be harmful to the environment. Special attention
must be paid to fish. It is strongly recommended not to allow this product to contaminate the
environment due to its persistence.
66. According to a study entitled "Hydrogen Cyanide and Cyanides: Human Health Aspects",
carried out in 2004 by the WHO, there is no information on the possible harmful effects of sodium
cyanide on human health, apart from its high toxicity. An experiment carried out on rats would
have shown the absence of harmful effects from inhalation of the substance (see p. 6 of the report).
Mining operations using sodium cyanide would be one of the sources of cyanide in the atmosphere.
According to the same study, there would be no cancer risks associated with sodium cyanide and
only very high doses could have harmful effects on pregnant women. Finally, there would not be
enough information to conclude that there is a dose-response relationship in cases of chronic
sodium cyanide poisoning. A copy of the report in question was placed on file by the applicants.
67. Another scientific study, conducted by the Agency for Toxic Substances and Disease
Registry ("ATSDR") in July 2006, concluded that cyanide can be metabolised by the human
body through respiratory exposure to air containing sodium cyanide. Another study relied upon
by the applicants, conducted by an Air Quality Standards Advisory Group ("AQSAG") working
under the auspices of the British government ("EPAQS"), states that exposure to cyanide causes,
among other things, breathing difficulties. According to the authors of this study, hydrogen
cyanide is an irritant to the respiratory tract. Therefore, one of the recommendations for asthma
treatment would be to avoid contact with cyanides. However, according to the same report,
although exposure to high levels of irritants can cause asthma, there are insufficient data on the
doses needed to cause any particular airway disease. Copies of these two studies were placed on
file by the applicants.
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68. According to the respondent Government, the study carried out in 2001 demonstrates the
absence of a causal link between the use of sodium cyanide and diseases of the respiratory system,
in particular asthma. Despite the hypothetical nature of the results of the study carried out in 1993,
a follow-up activity carried out by the Ministry of the Environment between 2001 and 2005 would
have revealed a total absence of sodium cyanides. The Government claims that sodium cyanide is
a product used in several other areas of industry, without posing a health risk to the populations in
contact with this substance.
M. The state of health of the second applicant
69. In 1996, the second applicant developed the first symptoms of asthma. According to the
applicants, this condition worsened in 2001 due to the pollution generated by the Aurul company.
The applicants filed a medical certificate dated November 21, 2001 in the file attesting to moderate
persistent asthma. The author of this certificate, Dr. D.M., also recommended that the second
applicant quit smoking. On 18 June 2002, a third medical certificate attested to the existence of
the said condition and declared the second applicant unfit for compulsory military service. On
August 14, 2007, the second applicant's condition was reconfirmed (moderate persistent asthma).
A copy of the medical certificates was placed on file.
II. RELEVANT DOMESTIC AND INTERNATIONAL LAW AND PRACTICE
A. Relevant domestic law and practice
(a) The Constitution states:
Article 35
"(1) The State recognizes the right of every person to a healthy and balanced environment.
(2) The State shall establish the legislative framework to ensure the exercise of this right.
(3) Natural and legal persons have a duty to protect and improve the environment.
(...)”
(b) Act No. 137/1995 on Environmental Protection, of 29 December 1995, published in the Official
Gazette ("Monitorul Oficial"), Part I, No. 70, of 17 February 2000, as it stood at the time of the
facts, reads as follows:
Article 5
"The State recognizes everyone's right to a healthy environment and guarantees:
(a) access to information concerning the quality of the environment;
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(b) the right to join in organizations active in the field of environmental protection; (...)
(d) the right to apply, directly or through associations, to the administrative or judicial authorities
for purposes of prevention or in the event of direct or indirect damage;
(e) the right to compensation for the damage suffered.”
Article 6
"The protection of the environment is a duty for the authorities of the central administration as
well as for any natural or legal person.”
Article 7
"Responsibility for environmental protection lies with the central authority for the protection of
the environment and its territorial agencies. (...)”
Article 9
"The environmental operating permit will not be issued if no variant of the compliance programme
provides for a solution that complies with the regulations and standards in force to eliminate the
negative effects on the environment.”
Article 10
"(...) The environmental operating permit shall be suspended, after notification, in the event of
non-compliance of the activity with the conditions of the permit, for as long as such noncompliance persists, but the suspension may not exceed six months. Once this period has expired,
the authorities may order the cessation of the activity in question. (...)”
Article 81
"Fault liability has an objective character (...). Where there is more than one author, there is
collective responsibility. (...)”
Article 85

"Are offences and will be punished:
1. imprisonment from three months to one year or a fine from 250,000 lei to 1,500,000 lei if they
were as such to endanger human, animal or plant life or health:
(...)
c) causing pollution in an accidental manner, through failure to supervise the carrying out of new
construction work, operation of the facilities, technological and treatment and neutralization
equipment mentioned in the conditions set out in the environmental operating authorization (...).”
Article 86
"Reports of offences and prosecutions will be carried out ex officio by the competent authority."
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(c) A procedure for the regulation of economic and social activities having an impact on the
environment, prepared in accordance with Act No. 137/1995 on Environmental Protection, entered
into force upon its publication in the Official Gazette on 11 April 1996. This regulation was
repealed on 5 August 2004 by Government Decision No. 1076/2004. As applicable at the time, the
relevant provisions of the Regulation read as follows:
“1. The aims of a public debate are: to obtain additional information concerning the impact
of the project on the activity of the population living nearby and on public utility assets; to
highlight aspects that do not comply with environmental protection legislation; to obtain
undeclared information concerning the activity in question that may shed light on its
possible impact on the environment; to create an opportunity to present proposals on ways
to improve the project or activity, with favourable effects on the environment, which may
serve as a basis for the decision by the competent authority.
2. Methods for a public debate. A public debate may include, but is not limited to, the
following elements: posting in the vicinity of the installations in question and at the
headquarters of the local administration; publication in newspapers known to the
population; television or radio presentations; written communications, sent directly to
interested persons or associations; organization of a public debate in a place accessible to
the interested population. Regardless of the method used, the Territorial Authority for
Environmental Protection shall post at its headquarters a brief presentation of the project
or of the action proposed for public debate. If the information concerning the project or
activity in question represents a State secret or if it requires the application of the
confidentiality rule, it will not be subject to public debate.
3. The information provided must include at least the following: the identification details
of the company applying for authorization; the name of the project or its activity profile
and its location; the purpose of the proposed action; a brief presentation of the project or
activity; general information on environmental protection measures and the possible
impact on environmental factors; the contact details of the Environmental Protection
Authority, so that interested parties may obtain additional information as to where they
may lodge any objections and suggestions (...). All the discussions held in the public debate
will be summarized in writing and, together with the other documents, will serve as a basis
for the decision.
4. The basic criteria for decision-making are: the risk to the population living nearby; the
possibility of an adverse effect on the state of health of the population; compliance with
maximum permissible limits for concentrations of pollutants emitted; improvement in the
quality of environmental factors; compliance with conditions for operational safety; the
resolution of certain social problems; public utility; effective and efficient use of resources
and waste in the context of sustainable development; achievement of specially approved
objectives and plans (...). For situations rendering the decision-making process exceedingly
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difficult, prior consultation, in writing, of the central public administration authorities
involved is recommended.
5. Procedural details. Prior to the public discussion of the report on the environmental
impact study, the Territorial Authority for Environmental Protection, in agreement with the
applicant for authorization, will establish a timetable for this action; this timetable should
contain the following stages: drawing up an announcement, its publication, centralization
and analysis of objections or proposals, additional checks on installations, if necessary;
consultation with other authorities, presentation of a proposal, rendering a decision, making
it public, and communicating it to the beneficiary (...).”
(d) On 23 October 2001, the day of its publication in the Official Gazette, Act No. 544/2001 on
Access to Information of Public Interest entered into force. The Regulations to implement this Act
were published on 8 March 2002. The Act lays down the principles governing the provision of
information of public interest by State authorities.
(e) Government Ordinance No. 195/2005 on environmental protection was approved by Law No.
265/2006. Published in the Official Gazette, Part I, No. 586 of 6 July 2006, it entered into force on
9 July 2006 and repeals Act No. 137 of 29 December 1995 on environmental protection. It
reaffirms the basic principles governing environmental protection, redefines certain specific terms
and the regime for certain substances, strengthens protections for water and soil and increases the
responsibility of central and local authorities and natural and legal persons.
(f) Government Ordinance No. 68/2007 on liability for the prevention and compensation of
environmental damage, published in the Official Gazette, Part I, No. 446 of 29 June 2007, which
entered into force on the same date, transposes into domestic law the principles laid down in
Directive 2004/35/EC. It provides for the adaptation of national legislation that enables liability
to be incurred for the prevention and compensation for damage in this field, as well as for close
cooperation with the Member States of the European Union. The National Agency for
Environmental Protection (“N.A.E.P.”) will have to submit a report on the implementation of
this Ordinance by 31 December 2012. This report must be sent to the European Commission by
31 December 2013
B. Relevant international law and practice
(a) The Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm,
5-16 June 1972, contains the following provisions:
(...)
Principle 1
Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an
environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn
responsibility to protect and improve the environment for present and future generations. In this
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respect, policies promoting or perpetuating apartheid, racial segregation, discrimination, colonial
and other forms of oppression and foreign domination stand condemned and must be eliminated.
Principle 2
The natural resources of the earth, including the air, water, land, flora and fauna and especially
representative samples of natural ecosystems, must be safeguarded for the benefit of present and
future generations through careful planning or management, as appropriate.
Principle 3
The capacity of the earth to produce vital renewable resources must be maintained and, wherever
practicable, restored or improved.
Principle 4
Man has a special responsibility to safeguard and wisely manage the heritage of wildlife and its
habitat, which are now gravely imperilled by a combination of adverse factors. Nature
conservation, including wildlife, must therefore receive importance in planning for economic
development.
(...)
Principle 6
The discharge of toxic substances or of other substances and the release of heat, in such quantities
or concentrations as to exceed the capacity of the environment to render them harmless, must be
halted in order to ensure that serious or irreversible damage is not inflicted upon ecosystems. The
just struggle of the peoples of ill countries against pollution should be supported.
Principle 7
States shall take all possible steps to prevent pollution of the seas by substances that are liable to
create hazards to human health, to harm living resources and marine life, to damage amenities or
to interfere with other legitimate uses of the sea.
(...)
Principle 13
In order to achieve a more rational management of resources and thus to improve the environment,
States should adopt an integrated and coordinated approach to their development planning so as to
ensure that development is compatible with the need to protect and improve the environment for
the benefit of their population.
(...)
Principle 17
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Appropriate national institutions must be entrusted with the task of planning, managing or
controlling the 9 environmental resources of States with a view to enhancing environmental
quality.

Principle 18
Science and technology, as part of their contribution to economic and social development, must
be applied to the identification, avoidance and control of environmental risks and the solution of
environmental problems and for the common good of mankind.
Principle 19
Education in environmental matters, for the younger generation as well as adults, giving due
consideration to the underprivileged, is essential in order to broaden the basis for an enlightened
opinion and responsible conduct by individuals, enterprises and communities in protecting and
improving the environment in its full human dimension. It is also essential that mass media of
communications avoid contributing to the deterioration of the environment, but, on the contrary,
disseminates information of an educational nature on the need to project and improve the
environment in order to enable mal to develop in every respect.
(...)
Principle 21
States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international
law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental
policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not
cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national
jurisdiction.
Principle 22
States shall cooperate to develop further the international law regarding liability and compensation
for the victims of pollution and other environmental damage caused by activities within the
jurisdiction or control of such States to areas beyond their jurisdiction.
(...)
Principle 24
International matters concerning the protection and improvement of the environment should be
handled in a cooperative spirit by all countries, big and small, on an equal footing.
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Cooperation through multilateral or bilateral arrangements or other appropriate means is essential
to effectively control, prevent, reduce and eliminate adverse environmental effects resulting from
activities conducted in all spheres, in such a way that due account is taken of the sovereignty and
interests of all States.

Principle 25
States shall ensure that international organizations play a coordinated, efficient and dynamic role
for the protection and improvement of the environment.
(...)”.

(b) The Rio Declaration on Environment and Development of 314 June 1992 contains the
following provisions:
(...)
Principle 2
States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international
law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and
developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or
control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of
national jurisdiction.
(...)
Principle 10
Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the
relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information
concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous
materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making
processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making
information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings,
including redress and remedy, shall be provided.
(...)
Principle 13
States shall develop national law regarding liability and compensation for the victims of pollution
and other environmental damage. States shall also cooperate in an expeditious and more
determined manner to develop further international law regarding liability and compensation for
adverse effects of environmental damage caused by activities within their jurisdiction or control
to areas beyond their jurisdiction.
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Principle 14
States should effectively cooperate to discourage or prevent the relocation and transfer to other
States of any activities and substances that cause severe environmental degradation or are found
to be harmful to human health.
Principle 15
In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States
according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of
full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to
prevent environmental degradation.
Principle 17
Environmental impact assessment, as a national instrument, shall be undertaken for proposed
activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to
a decision of a competent national authority.
(...).”
(c) The International Convention on Access to Information, Public Participation in Decisionmaking and Access to Justice in Environmental Matters of 25 June 1998 (Aarhus, Denmark) was
ratified by Romania by Law No. 86/2000, published in the Official Gazette, Part I, No. 224 of 22
May 2000. Its relevant provisions read as follows:
(...)
Article 3
"1. Each Party shall take the necessary legislative, regulatory or other measures, including
measures to ensure the compatibility of the provisions giving effect to the information, public
participation and access to justice provisions of this Convention, as well as appropriate
enforcement measures, in order to establish and maintain a clear, transparent and consistent
framework for the implementation of the provisions of this Convention.
2. Each Party shall endeavour to ensure that officials and authorities assist and provide guidance
to the public in gaining access to information, facilitating public participation in decision-making
and access to justice in environmental matters. (...)
7. Each Party shall promote the application of the principles of this Convention in international
environmental decision-making processes and within the framework of international organizations
in matters relating to the environment. (...)

382

9. Within the scope of the relevant provisions of this Convention, the public shall have access to
information, opportunities to participate in decision-making and access to justice in environmental
matters without discrimination as to citizenship, nationality or domicile and, in the case of a legal
person, without discrimination as to where it has its registered seat or an effective centre of its
activities.”
Article 4
"Each Party shall ensure that, subject to the following paragraphs of this article, public authorities
shall, within the framework of their national legislation, make available to the public the
environmental information requested from them, including, upon request and subject to
subparagraph (b) below, copies of the documents in which such information is actually held,
regardless of whether the documents contain other information:
(a) Without the public having to state an interest;
(b) In the form requested unless:
(i) It is reasonable for the public authority to make the information available in another form, in
which case reasons shall be given for this choice; or
(ii) That the information in question has already been made public in another form.
2. The environmental information referred to in paragraph 1 above shall be made available to the
public as soon as possible and at the latest within one month after the request has been submitted,
unless the volume and complexity of the information justify an extension of this period, which
may be extended to a maximum of two months. The applicant shall be informed of any extension
of the time-limit and the reasons for it (...).”
Article 9
"1. Each Party shall ensure, within the framework of its national legislation, that any person who
considers that his or her request for information under Article 4 has been ignored, wrongfully
refused, refused in whole or in part, inadequately answered or otherwise not dealt with in
accordance with the provisions of that article, has access to a review procedure before a court of
law or another independent and impartial body established by law.
In cases where a Party provides for such review by a judicial body, it shall ensure that the person
concerned also has access to an expeditious procedure established by law, that is free of charge or
inexpensive, for reconsideration by a public authority or review by an independent and impartial
body other than a judicial body.
Final decisions taken under this paragraph 1 shall be binding on the public authority holding the
information. Reasons shall be given in writing, at least where access to information is refused
under this paragraph.”
(d) The Judgment of the International Court of Justice of 27 September 1997 in the Gabcikovo
Nagymaros Project case (Hungary-Slovakia) reads in its relevant part as follows
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“(...)

... the environment is not an abstraction, but the space in which human beings live and on
which the quality of their life and their health, including for future generations, depend ....
Awareness of the vulnerability of the environment and recognition of the need for
continuous ecological risk assessment has become increasingly evident (...).
The Court recognizes (...) the need to pay serious attention to the environment and to take
appropriate precautionary measures (...)."
(e) Resolution No. 1430/2005 of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on
industrial risks, in its relevant part, reads as follows:
"1. Some industrial installations, by the nature of their activity and the substances used,
present risks that are all the greater when they are located close to inhabited areas, since
these areas and their inhabitants are particularly exposed in the event of an accident.
2. The Parliamentary Assembly believes that adequate legislation on the siting of industrial
installations is an indispensable condition for an effective policy for the prevention and
limitation of major accidents. In 1976, the chemical accident at Seveso (Italy) gave rise to
the first European Community directive on the subject. Its scope has been progressively
extended. The industrial accidents in Baia Mare (Romania) in 2000, Enschede
(Netherlands) in 2000 and Toulouse (France) in 2001 can be recalled in this respect. Even
more recently, the disaster in Ghislenghien (Belgium) in July 2004 increased the need for
appropriate legislation that is rigorously enforced.
(...)
8. Accordingly, the Assembly urges the Member States:
i. to sign and/or ratify, if they have not already done so, ILO Convention No. 174 on the
Prevention of Major Industrial Accidents;
ii. to sign and/or ratify, if they have not yet done so, the UNECE Convention on the
Transboundary Effects of Industrial Accidents;
iii. to develop or rapidly update national legislation on the prevention and limitation of
major accidents of certain industrial activities, in accordance with the above-mentioned
international conventions and on the basis of European Union Directive 96/82/EC;
iv. to improve the dissemination of information on good practices for the prevention and
limitation of major accidents, already implemented by some member states;
v. to develop a policy for limiting the major-accident risks associated with activities which
are not covered by the above-mentioned international and European regulations, in
particular, in the context of industrial activities involving dangerous substances present in
quantities below the thresholds used in the regulations or with regard to the transport of
dangerous substances by pipeline;
vi. to clearly define the powers of the various authorities concerned with territorial planning
policy, particularly regarding the prevention and management of industrial risks;
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vii. to develop appropriate regulations, in particular with regard to:
a. the authorization of new housing near existing industrial establishments;
b. the granting of building permits for new establishments at risk or for major extensions
thereto, especially when dwellings are located nearby;
c. the monitoring of industrial activity in at-risk establishments involving the organization
of regular and thorough inspections;
d. the prohibition of operations if serious breaches are found;
viii. to intensify efforts to rapidly resolve the considerable delay found in the preparation
and testing of emergency plans for the establishments concerned;
ix. to encourage their territorial authorities to conclude transfrontier co-operation
agreements on industrial risk prevention and co-operation in the event of accidents, along
the lines of the model agreements provided for in the European Outline Convention on
Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities (ETS No.
106).
9. The Assembly also invites:
i. the member states of the Council of Europe’s Open Partial Agreement on Major Hazards
(EUR-OPA) to develop work and co-operation on the study, prevention and management
of major industrial risks;
ii. the European Conference of Ministers responsible for Regional Planning (CEMAT) to
study in depth the subject of the location of industrial establishments at risk in relation to
inhabited areas and to make proposals for the harmonization of European regional
development policy in this field.
10. The Assembly further invites the European Commission and the member states of the
European Union:
i. to work for the rapid creation of the technical data bank referred to in Article 19 of
Directive 96/82/EC;
ii. to make all the knowledge accumulated at community level available to the other
member states of the Council of Europe.”
Instruments of the European Union
(f) The European Commission published a communication on the safe operation of mining
activities: a follow-up study to recent mining accidents (COM/2000/0664 final), pursuant to which
the European Parliament adopted a resolution on 5 July 2001 (OJ C 65 E, 14.3.2002, p. 382). The
relevant part of the Commission Communication reads as follows:
"(...) The pollution of the Danube caused at Baia Mare, Romania, by a cyanide spill
following the breach of a dike surrounding a tailings pond, together with an accident in
1998 at Aznalcóllar, Spain, where a dike breach resulted in the poisoning of the
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environment of the Coto Doñana National Park, have increased public awareness of the
environmental and safety risks posed by mining activities.
The Baia Mare accident revealed that the public had a very low level of awareness and
understanding of the risks inherent in mining and related industrial processes in the area
concerned. It also showed that there was insufficient communication between the
authorities at various levels as well as between the authorities, non-governmental
organizations (NGOs) and the public regarding options and possibilities for emergency
preparedness, emergency response and damage prevention.
These accidents have also raised the question of the effectiveness of Community policies
for the prevention of such disasters and drawn attention to the need to review
environmental policy in this area.
The Commission has already set out its policy to promote the sustainable development of
the non-energy extractive industry in the EU, which also includes metal ore mining, in its
Communication of 3 May 2000. This Communication, which should be seen in this
context, aims to present accidents and to inform the Council and the European Parliament
in more detail on some of the actions announced in the previous Communication, with a
focus on accident prevention in the field of metal ore mining. It also aims to enable the
main stakeholders, including industry, NGOs, Member States and other interested parties,
to present their views on these actions. The Communication has been prepared in close
consultation with the Baia Mare Task Force (see chapter 3.1.). For technical information
on the Baia Mare accident, this Communication has made extensive use of the
UNEP/OCHA report.
(...).”
(g) Directive 2006/21/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the
management of waste from extractive industries and amending Directive 2004/35/EC provides for
measures, procedures and guidelines to prevent or minimize the adverse effects of the management
of waste from extractive industries on the environment, in particular on water, air, flora, fauna and
landscape, and on human health. The management of these specific wastes must take place in
specialized facilities and must comply with specific constraints. This activity is likely to result in
the liability of the operator in the event of damage to the environment, in accordance with Directive
2004/35/EC.

The Precautionary Principle
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(h) Under the precautionary principle, lack of certainty in the light of current scientific and
technical knowledge is no justification for the State to delay taking effective and proportionate
measures to prevent a risk of serious and irreversible damage to the environment. In the history of
European construction, the precautionary principle was introduced by the Treaty of Maastricht
(Article 130r, which became 174 with the Treaty of Amsterdam). This stage marks, at the European
level, the evolution of the principle from a philosophical concept to a legal standard. The guidelines
for the principle were set out by the European Commission in its communication of 2 February
2000 on the use of the precautionary principle. Community case law has applied this principle in
cases mainly concerning health, whereas the Treaty only lays down the principle in relation to
community policy on the environment. The European Court of Justice ("ECJ") considers this
principle, in the light of Article 17(2), first subparagraph, EC, as one of the foundations of the
policy of a high level of protection pursued by the Community in the field of the environment.
According to the case law of the ECJ, when "uncertainties remain as to the existence or extent of
risks to human health, the institutions may take measures without having to wait for the reality and
seriousness of those risks to be fully demonstrated" (ECJ, 5 May 1998, United Kingdom v
Commission, Case C-180/96, ECR I-2265 and ECJ, 5 May 1998, National Farmers Union, C157/96, ECR I-2211).
LAW
I. ON THE ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 8 OF THE CONVENTION
70. Invoking Article 2 of the Convention, the applicants allege that the technological process used
by Aurul Baia Mare S.A. represents a danger to their lives. They further complain of the authorities'
passivity in the face of the situation and the numerous complaints made by the first applicant
concerning the risks to their lives, the environment and the health of the second applicant, who
suffers from asthma.
71. The Court recalls that it stated in its admissibility decision of 5 July 2007 that the applicants'
complaints had to be examined in the light of Article 8 of the Convention, which provides that:
1. “Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his
correspondence.
2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except
such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the
interests of national security or public safety, for the economic well-being of the country,
for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals or for the
protection of the rights and freedoms of others.”
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A. Theses of the parties
1. The applicants
73. The applicants complain of the passivity of the national authorities, who were required, in their
view, to disseminate information that would allow them to assess risks to them and to their relatives
possibly resulting from their maintaining their homes in the vicinity of Aurul's gold ore mine. As
a result, the Romanian State would be responsible for failing to take the necessary precautions to
protect the health of the population and the environment, an obligation which would be laid down
in Article 8 of the Convention. The persons concerned refer to the Guerra and Others v. Italy caselaw (judgment of 19 February 1998, Reports of Judgments and Decisions, 1998-I, p. 223, § 58).
In particular, the first applicant asserts that he had no means to lodge an effective appeal against
the decision to authorize the activity in question and against its operation. He believes that he had
had no official information concerning the degree of danger involved in the operation of that
activity.
74. According to the applicants, there was no effective public consultation prior to the
commencement of the operation. The two "public debates" took place, one in November and the
other in December 1999, when the technological activity had started in May 1999. As no
information concerning possible risks was disseminated on that occasion, these "public debates”
did not effectively involve the population. The applicants reproach the Romanian authorities for
lacking vigilance with regard to the establishment, operation and monitoring of this activity,
qualified as dangerous according to several official reports. The lack of vigilance is said to have
resulted in the ecological accident of January 2000. Inadequate construction plans and monitoring
of the extraction activity are said to be the main causes of this ecological accident. The applicants
rely in this regard on the cases of Giacomelli v. Italy (judgment of 2 November 2006, § 83), Hatton
and Others v. the United Kingdom ([GC], no. 36022/97, § 128, ECHR 2003-VIII), Guerra and
Others (§ 60) and Taşkin and Others v. Turkey (no. 46117/99, § 119, ECHR 2004-X).
75. While acknowledging that the respondent State had a certain margin of appreciation in this
matter, the applicants alleged that the authorities had failed in this case to strike a fair balance
between the interests of the economic well-being of the community and the applicants' effective
enjoyment of the right to respect for their home and their private and family life. In this connection,
they refer to the case of López Ostra v. Spain (judgment of 9 December 1994, § 51, Series A no.
303-C). They consider that the ineffectiveness of the domestic rules imposed by the Romanian
authorities directly concerned in the activity in question, in particular as regards the prevention of
a spillage of sodium cyanide, can be analyzed as an infringement of the precautionary principle.
76. They consider that by permitting the operation of the settling ponds, without adequate
protection, in the immediate vicinity of their homes, the authorities have exposed them to a risk of
contact with a dangerous substance present in the air, soil and groundwater. According to them, a
body of direct and indirect evidence and clearly corroborating presumptions would demonstrate
the aggravation of the state of health of the second applicant, who suffers from bronchial asthma.
Taking into consideration the effects of contact with sodium cyanide, a substance that blocks the
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ingestion of oxygen by the human body, exposure to this substance could reasonably be considered
a cause of aggravation of the second applicant's condition. The applicants refer this connection to
the case of Fadeyeva v. Russia (no. 55723/00, § 88, ECHR 2005-IV). As regards the causal link,
they rely on the medical certificates attesting to the second applicant's condition and the findings
of the 2004 WHO study, on those of the study carried out by the Expert Panel on Air Quality
Standards ("EPAQS") and on those of the study carried out by the Agency for Toxic Substances
and Disease Registry (“ATSDR”), as well as on a statistic emerging from a hospital in Baia Mare
which shows an increase in this type of disease for the period 1999-2001.
77. According to the applicants, the economic benefits derived from the disputed activity were
minimal (the employment of 150 people) in relation to the economic impact of the environmental
accident. The initial aim referred to by the preliminary studies, namely the treatment of toxic waste,
was never attained. The applicants consider that the Romanian Government's inability to
demonstrate that it carried out adequate monitoring of the construction plans and the operation of
the activity suffices to justify the application of the Ledyayeva, Dobrokhotova, Zolotareva and
Romashina v. Russia case-law (53157/99, 53247/99, 53695/00 and 56850/00, § 104, 26 October
2006).
2. The Government
78. The Government maintains that Article 8 of the Convention is applicable in cases of serious
pollution directly attributable to a State, as in the Lopez Ostra case cited above. Endorsing what
the Court said in the Hatton case cited above, the Government accepts that, in the particularly
sensitive field of environmental protection, thorough and exhaustive studies and investigations
must precede the economic activity envisaged in order to strike a fair balance between the
competing interests of the individual and those of society as a whole. In the present case, however,
unlike the respondent Government in the Lopez Ostra case cited above, the Government could
exercise its right to carry out environmental impact assessments: first, the one carried out in 1993,
which highlighted, inter alia, the project's ecological and economic advantages, and then those
carried out by the company CAST (see paragraph 62 above) in 1999, which concerned the settling
ponds and which would have concluded that there was no air pollution with hydrocyanic acid, and,
finally, the one carried out in 2001, which would have provided proof that a causal link did not
exist between diseases of the respiratory system (asthma, bronchitis, pneumonia) and the use of
sodium cyanide. The latter study would also have pointed to an absence of air pollution with
sodium cyanide.
79. The Government refers to two cases which the absence of a causal link between the alleged
violation and the invasion of the applicants' privacy would bring them closer to the present case:
Asselbourg v. Luxembourg ((dec.), No. 29121/95, ECHR 1999-VI) and Gronus v. Poland (No.
29695/96, 28 May 2002).
80. As regards access to information, the Government submits that the present case is more akin
to the McGinley and Egan v. the United Kingdom (judgment of 9 June 1998, Reports 1998-III)
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than to the Guerra case cited above, in which the applicants had encountered the absence of a
domestic remedy. Like those in the McGinley case, the applicants in the present case had not taken
the necessary steps to obtain information about the risks to their health which the pollution at Baia
Mare might pose. Under Act No. 137/1995, they could have approached, directly or through
associations, the administrative or judicial authorities to complain of direct or indirect damage.
They could also have availed themselves of Act No. 544/2001 on access to public information.
81. The Government affirms that the documents on which the operating permit had been issued
were available for consultation at the headquarters of the Environmental Protection Authority.
According to the Government, this documentation was also subject to appeal. Currently, domestic
legislation would be strengthened by the existence of two Emergency Ordinances (Nos. 195/2005
and 152/2005), which would meet the requirements of the Aarhus Convention. Domestic
jurisprudence would be unitary in this respect. The Government further points out that the
applicants did not take part in the public debates of 24 November and 3 December 1999, during
which they could have expressed any opinion concerning authorization permitting the operation
of the Aurul company. Here again, it invokes the existence of Act No. 544/2001 on access to
information of public interest.
82. At the hearing, the Government indicated that cyanides are used in mining in about 90 countries
around the world, including three in Europe: Spain, Finland and Sweden. It referred in this regard
to Directive 2006/21/EC, which, in its Article 13, establishes threshold values for cyanide
concentrations. The Government points out that the applicants live several kilometres away from
the alleged source of pollution. According to the Government, the use of cyanides in the mining
industry could only pose a danger to human health in the event of non-compliance with the
standards imposed on the operation of the various technological processes. Exposure to cyanides
would be negligible in certain occupations and exposure of the population living in the vicinity of
such operations would be harmless.
83. With regard to the illness suffered by the second applicant, the Government affirms that the
diagnosis of asthma dates from 1996, well before the Aurul company was set up. It adds that data
provided by the Public Health Authority following a survey conducted between 2001 and 2005
indicate the absence of cyanide in the air, including in the vicinity of the complainants' homes.
84. The Government submits that no cases of occupational diseases have been reported in the Baia
Mare region and that, in general, chronic diseases have a multifactorial causation. This would
make it virtually impossible to establish a causal link between the second applicant's asthma and
the activity of the factory Săsar. Moreover, the applicant suffered only from a moderate form of
the condition and his attending physician had formally recommended that he stop smoking.
B. The Court's assessment
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(a) General principles
85. In the above-mentioned López Ostra case, which concerned noise and odour pollution from a
sewage treatment plant, the Court held that "serious harm to the environment [could] affect a
person's well-being and deprive him or her of the enjoyment of his or her home in such a way as
to affect his or her private and family life without seriously endangering his or her health"
(paragraph 51). In the Guerra case cited above, it concluded that "the direct impact of the emissions
of harmful substances on the applicants' right to respect for their private and family life was
sufficient to conclude that Article 8 was applicable" (paragraph 60). In the case of Surugiu v.
Romania (no. 48995/99, 20 April 2004), which concerned various acts, including the entry of third
persons into the courtyard of the applicant's house and the dumping by those persons of several
carts of manure in front of the door and under the windows of the house, the Court found that these
acts constituted repeated interference with the applicant's right to respect for his home and
concluded that Article 8 of the Convention was applicable.
86. Where a person is directly and seriously affected by noise or other forms of pollution, a
question may arise under Article 8. Thus, in the case of Powell and Rayner v. the United Kingdom
(judgment of 21 February 1990, Series A no. 172, p. 18, § 40), in which the applicants complained
of noise generated by aircraft flights during the day, the Court held that Article 8 was relevant
because "the noise from aircraft at Heathrow Airport had diminished the quality of the applicants'
private life and the amenities of their homes". In a case relating to a problem of noise pollution
(Moreno Gómez v. Spain, no. 4143/02, ECHR 2004-X), the Court again considered that the
nuisance denounced in the complaint affected both the applicant's private life and her home.
87. Article 8 may therefore be applicable in environmental cases, whether the pollution is directly
caused by the State or whether the State's liability arises from the lack of adequate regulation of
private sector activity. While the main purpose of Article 8 is to protect the individual against
arbitrary interference by public authorities, it does not merely require the State to refrain from such
interference: to this rather negative undertaking may be added positive obligations inherent in
effective respect for private or family life (Airey v. Ireland judgment of 9 October 1979, Series A
no. 32, p. 17, § 32). Whether the case is approached from the angle of a positive obligation on the
State to adopt reasonable and adequate measures to protect the applicants' rights under Article 8,
paragraph 1, or from that of interference by a public authority to be justified under paragraph 2,
the applicable principles are fairly similar.
88. The positive obligation to take all reasonable and appropriate measures to protect the rights
applicants derive from Article 8, paragraph 1, implies, first and foremost, a primary duty on States
to establish a legislative and administrative framework for the effective prevention of damage to
the environment and human health (Budayeva v. Russia, nos. 15339/02, 21166/02, 20058/02,
11673/02 and 15343/02, §§ 129-132, 20 March 2008). When a State has to deal with complex
environmental and economic policy issues, particularly where dangerous activities are concerned,
special attention must also be paid to regulations tailored to the specific features of the activity at
issue, particularly the resulting level of risk. This obligation must determine the authorization,
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commissioning, operation, safety and control of the activity in question and require all persons
concerned by it to adopt practical measures to ensure the effective protection of citizens whose
lives may be exposed to the dangers inherent in the area in question (Oneryildiz v. Turkey, [GC],
no. 48939/99, § 90, ECHR 2004-XII). It should also be emphasized that the decision-making
process must first of all involve carrying out appropriate investigations and studies, so as to prevent
and assess in advance the effects of activities which may harm the environment and the rights of
individuals, therein enabling a fair balance to be struck between the various competing interests at
stake (Hatton and Others, cited above, § 128). The importance of public access to these studies’
conclusions and to information that would allow the public to assess the danger to which it is
exposed is not in doubt (see, mutatis mutandis, Guerra, cited above, § 60, and McGinley and Egan,
cited above, § 97). Finally, the individuals concerned must also be able to appeal against any
decision, act or omission before the courts if they consider that their interests or observations have
not been sufficiently taken into account in the decision-making process (see Hatton, cited above,
§ 128, and Taşkın, cited above, §§ 118-119).
(b) On the applicability of Article 8 in the present case
89. The Court observes that the persons concerned resided, at the time of the facts, in the town of
Baia Mare, in a residential area approximately 100 metres from the extraction plant and the pond
Săsar (see paragraph 7 above), part of the mining operation of the Aurul company, which used a
gold and silver extraction technology involving sodium cyanide leaching (see paragraph 11 above).
90. The Court notes that, as the Government indicated at the hearing, an environmental impact
study carried out in 1993 presented Aurul's future activity as globally advantageous. It notes that
it was on the basis of this study that the administrative authorities issued the company in question
an operating licence (see paragraph 13 above).
91. Examining the conclusions of that preliminary study, the Court observes that its authors,
doctors, engineers and biologists had pointed out that the activity in question was not without risks
for the environment and human health (see in particular paragraphs 15-18 above). It also notes that
in 2001, eight years after the first study was carried out, other specialists sounded the alarm that
pollution thresholds in the region in question had been exceeded (see paragraphs 55, 57 and 58
above).
92. The Court also takes into account the ecological accident of January 2000, the harmful
consequences of which for the environment are amply described in the Task Force report (drawn
up on the initiative of the European Union) and in the United Nations report (see paragraphs 25 to
32 above). The study carried out in 2001 reinforces the thesis of pollution in excess of permissible
limits in the vicinity of the operation of the plant Săsar (see paragraph 55 above). Furthermore, the
Court observes that it is indisputable that the company Aurul, in which the Romanian State was
one of the shareholders, was at the origin of the accident (see paragraph 8 above).
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93. The Court notes that, unlike similar cases in which the applicants relied on judicial decisions
recognizing the activities in progress as dangerous to the environment and to the health of the
population (Taşkin and others cited above, § 112), on administrative decisions declaring these
activities incompatible with environmental standards (Giacomelli cited above, §§ 38 and 41) or on
publicly available reports indicating a certain degree of pollution of an activity (Fadeyeva cited
above, §§ 31-32), it is faced with a difficulty in the present case because of the absence of any
internal decision or other official document which would indicate in a sufficiently clear manner
the degree of danger that Aurul's activity posed to human health and the environment.
94. On this point, the Court recalls, as it has already done in its admissibility decision of 5 July
2007, that the first applicant made several unsuccessful attempts to use the available domestic
remedies (see the admissibility decision, 5 July 2007).
95. The Court observes that, at least for a certain period of time after the environmental accident
of January 2000, various polluting elements (cyanides, lead, zinc, cadmium) exceeding accepted
domestic and international standards were present in the environment, in particular, in the vicinity
of the applicants' homes. The conclusions of the official reports drawn up after the accident by the
United Nations (UNEP/OCHA), the European Union (Task Force) and the Romanian Ministry of
the Environment (see paragraphs 26, 28 and 63 above) confirm this.
96. The Court sees no reason to doubt the sincerity of the applicants' observations in this respect.
Admittedly, as can be seen from an initial analysis of the factual situation, the applicants did not
succeed in obtaining from domestic authorities any official document attesting that the Aurul
company’s activity represented a danger to their health (see paragraphs 35-53 above). The
existence of a danger of pollution by chemical substances dangerous to human health can,
however, undoubtedly be inferred from the environmental impact studies placed on file by the
Respondent Government after the communication of the Application.
97. In those circumstances, the Court, taking into consideration the findings of the official reports
and those of the above-mentioned environmental studies, concludes that the pollution generated
by the activity of the Săsar plant could cause a deterioration in the quality of life of the local
residents and, in particular, affect the applicants' well-being and deprive them of the enjoyment of
their homes in such a way as to interfere with their private and family life. Article 8 therefore
applies (see, mutatis mutandis, Lopez Ostra, cited above, §§ 50, 52).
c) Compliance with Article 8 of the Convention
98. The Court states that in the present case the applicants complain in substance not of an act but
of inaction by the State. The applicants complain of the failure of the national authorities to carry
out appropriate investigations and studies which would have made it possible to assess in advance
and prevent the effects of the activities of the Aurul company liable to harm the environment and
their rights. They allege that they had no possibility of effective remedy against the decision to
authorize the activity in question and against the operation of that activity. Finally, the second
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applicant claims that his state of health has worsened as a result of the pollution generated by the
activity in question.
99. The Court observes first of all that the respondent State authorized the operation of the
company Aurul, in which it was a shareholder and whose main purpose was to exploit the minerals
that had been present for several years in settling ponds near the town of Baia Mare.
100. The Court goes on to note that the company was responsible for the environmental accident
of January 2000, which was widely described by the international media and which was the subject
of a report by the European Union and another by the United Nations. It was after this accident
that the first applicant began to take steps to find out about the danger of the activity in question
to his life and that of his son, the second applicant, who suffers from asthma (see paragraphs 35
and 42 above).
101. In light of the principles set out above and in view of the specificity of the case, the Court
considers that it must determine whether the decision-making process which led to the
authorization of Aurul's operation was based on studies and surveys of such a nature as to permit
an assessment in advance of the possible risks of the activity in question and whether the
conclusions of the studies carried out were made accessible to the public. The Court will also
analyze whether, in the context following the occurrence of the accident in January 2000, the
national authorities informed the population of the town of Baia Mare, including the applicants, of
the possible risks and consequences of that accident for human health and the environment. In the
same context, it should also be analyzed whether the national authorities informed the population
of the measures to prevent a future accident similar to that of January 2000. Finally, the Court will
examine whether the national authorities informed the population of the town of Baia Mare of the
measures likely to mitigate the risks to human health and the environment in the event of a
recurrence of such an event.
102. Before carrying out this analysis, the Court considers it necessary to consider whether there
are any indications that the condition suffered by the second applicant may have been aggravated
by the activity of the Aurul company, which uses a sodium cyanide ore-leaching technology near
his home.
103. First, the Court sees no reason to doubt the reality of the second applicant's condition, since
his illness was first diagnosed in 1996, before Aurul was in operation. This illness is attested by
medical certificates. Secondly, it is indisputable that sodium cyanide is a toxic substance which,
under certain conditions, can endanger human health (see paragraph 66 above). Thirdly, as the
Court has found in paragraph 95 above, there is no doubt that a high degree of pollution was
detected in the vicinity of the applicants' dwelling following the environmental accident of January
2000.
104. The Court has examined the scientific studies in the applicants' case file. As regards the WHO
study carried out in 2004 (see paragraph 67 above), it notes that it is difficult for specialists to
establish a dose-effect relationship in the case of ingestion of sodium cyanide. The second study,
carried out by the Agency for Toxic Substances in 2006 (see paragraph 68 above), supports the
premise that contact with sodium cyanide can irritate the respiratory tract, but notes that no
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information is yet available on the dose of cyanide that could trigger effects on respiratory diseases
(page 4 of the report). Finally, the third study only confirms the conclusions of the first two studies:
the dose of sodium cyanide at which respiratory diseases, such as asthma, may be aggravated is
not yet known (see paragraph 68 above in fine).
105. In the absence of evidence in this regard, the Court could possibly engage in probabilistic
reasoning, since modern pathologies are characterized by the plurality of their causes. This would
be possible in the case of scientific uncertainty accompanied by sufficient and convincing
statistical evidence.
106. The Court considers, however, that in the present case the scientific uncertainty is not
accompanied by sufficient and convincing statistical evidence. The document produced by a Baia
Mare hospital showing a certain increase in the number of respiratory tract diseases is not, on its
own, sufficient to create a causal probability. The Court therefore finds that the applicants have
not succeeded in proving the existence of a sufficiently established causal link between exposure
to certain doses of sodium cyanide and the aggravation of asthma.
107. However, the Court considers that, despite the absence of a causal probability in the present
case, the existence of a serious and substantial risk to the health and well-being of the complainants
placed a positive obligation on the State to adopt reasonable and adequate measures capable of
protecting the rights of the persons concerned to privacy and home and, more generally, to a
healthy and protected environment. In the present case, this obligation remained with the
authorities both before the Sasar plant was put into operation and after the accident in January
2000. In this regard, the Court observes that in 1992 the Romanian State invited the Research
Institute of the Ministry of the Environment to carry out an environmental impact study. Seven
years later, the respondent State, a shareholder in the Aurul company, decided to authorize the
operation of that company, relying mainly on the conclusions of that study, carried out in 1993.
108. The Court considers that it is not entitled to substitute its own point of view for that of the
local authorities as to the best policy to adopt in environmental and industrial matters: what is at
stake is the wide margin of appreciation which its case-law grants to States in difficult social and
technical fields such as the one at issue here (Hatton, cited above, §§ 100-101). Analyzing the
conclusions of the above-mentioned study, the Court notes that the town of Baia Mare was already
a highly polluted place, owing to intense industrial activity, particularly in the mining sector (see
paragraphs 9 and 10 above). Furthermore, the Court notes that the technology involved was new,
never used in Romania, and that its consequences for the environment were unknown. The study
carried out in 1993 also referred to the proximity of the activity to the inhabited areas of the town
of Baia Mare in order to highlight the potential risks of noise and air pollution. In the present case,
the preventive measures required were those which fell within the powers conferred on the
authorities and which could reasonably be regarded as capable of mitigating the risks brought to
their attention.
109. The Court points out that in Romanian law the right to a healthy environment is a principle
with constitutional value. That principle was reaffirmed in Act No. 137/1995 on environmental
protection, which was in force at the material time (see pp. 16-17, a and b). Furthermore, the
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precautionary principle recommends that States should not delay the adoption of effective and
proportionate measures to prevent a risk of serious and irreversible damage to the environment in
the absence of scientific or technical certainty (see p. 27, h).
110. The Court observes that there is nothing in the file to show that the Romanian authorities
discussed the risks which, according to the abovementioned study, the industrial activity in
question represented for the environment and for the health of the population. As to the eight
studies which CAST SA is said to have carried out, the Court cannot take them into account for
lack of certainty as to the date on which they were carried out (see paragraph 62 above).
111. The Court further notes that, unlike in the Hatton case cited above, where several studies had
concluded that the disputed activity had a minimal impact on the applicants' private life, the danger
to the environment and to the well-being of the population was foreseeable in the present case.
Moreover, the ecological accident of January 2000 confirmed the theory of contamination by
heavy metals in the event of the collapse of the ponds' dykes, already referred to by the authors of
the study carried out in 1993 (see paragraph 16 above). Two other countries (Hungary and Serbia
and Montenegro) were also affected by this accident. Concerning the latter aspect, the Court
recalls, in the spirit of Principle No. 21 of the Stockholm Declaration and Principle No. 14 of the
Rio Declaration, the general duty of the authorities to discourage and prevent the transfer to other
States of substances causing serious deterioration of the environment (see pp. 21 and 23 above).
112. The Court also observes that, beyond the national legislative framework established by the
Law on Environmental Protection, specific international standards existed which could have been
applied by the Romanian authorities (see paragraph 12 above). Contrary to the Asselburg case
cited above, which the respondent Government invokes, the operating conditions laid down by the
Romanian authorities in the instant case proved insufficient to prevent a situation with serious
consequences for the environment and the well-being of the population (see the Budayeva case
cited above, § 149). The Court concludes that the Romanian authorities failed in their obligation
to make a satisfactory prior assessment of the possible risks of the activity in question and to take
adequate measures capable of protecting the rights of the persons concerned to respect for their
privacy and home and, more generally, to enjoy a healthy and protected environment.
113. In the context of the positive obligations arising from Article 8 of the Convention, the Court
wishes to stress the importance of the public's right to information, as enshrined in its case-law
(see, mutatis mutandis, Taşkin cited above, § 119, and Giacomelli cited above, 83). It points out
that the importance of public access to the conclusions of preliminary environmental studies and
to information enabling the public to assess the danger to which it is exposed is not in doubt (see,
mutatis mutandis, Guerra cited above, p. 223, § 60, and McGinley and Egan cited above, § 97).
114. In this regard, the Court observes that, as the respondent Government points out, a public
debate took place on 24 November and 3 December 1999. Over and above the question of the
authenticity of the copies of the two minutes appended by the Government to its supplementary
observations, the Court notes that no environmental impact assessment was presented to the
participants in those two debates. Moreover, it is apparent from the contents of the minutes drawn
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up on 24 November 1999 that no reply was given to the participants' requests for clarification of
the danger which the operation of the technology in question might represent (see paragraph 23
above). Similarly, the questions raised by the participants in the discussion held on 3 November
1999 (see paragraph 24 above) were also not answered.
115. The Court notes that according to the procedure for regulating economic and social activities
having an impact on the environment developed in accordance with Act No. 137/1995 on
Environmental Protection, as it was in force at the material time, the national authorities were
required, in the context of a public debate, to inform the interested parties of the impact that
industrial activity could have on the environment (see p. 18, c., third paragraph). Moreover, the
environmental impact report was to be made public in the course of this debate (see p. 19, c., fifth
paragraph). The Court notes in particular that the national authorities refrained from making public
the conclusions of the preliminary study carried out in 1993, which formed the basis of the
authorization to operate the Aurul company (see, mutatis mutandis, Guerra cited above, § 60).
116. Contrary to Hatton et al., cited above (§ 120), and Taşkin et al., cited above (§ 120), the
participants in that debate did not have access to the conclusions of the study on which the
company's operating authorization was based, and no other official information on this subject was
presented to them. According to the documents on file with the Government, the internal rules on
public debates were not respected in this case. A similar situation was sanctioned in the Guerra
case cited above (§ 60). In view of that finding, the Government's argument that the applicants had
failed to participate cannot be accepted (see, conversely, McGinley and Egan, cited above, § 102).
117. As regards Law No. 544/2001 on access to information in the public interest, the Court notes
that it entered into force on 22 October 2001 and that its implementing regulations were published
on 8 March 2002, whereas the proceedings initiated by the first applicant began in 2000, following
the accident. In this regard, the Court recalls, as it has already done in its admissibility decision of
5 July 2007, that an applicant who has made use of an apparently effective and sufficient legal
remedy cannot be criticized for not having tried to use other remedies which were available but
which offered little chance of success (see, mutatis mutandis, the A. v. France of 23 November
1993, Series A no. 277-B, p. 48, § 32, and De Moor v. Belgium of 23 June 1994, Series A no. 292A, pp. 16-17, § 50).
118. At the international level, the Court recalls that access to information, public participation in
the decision-making process and access to justice in environmental matters are enshrined in the
Aarhus Convention of 25 June 1998, ratified by Romania on 22 May 2000 (see p. 23, c). In the
same vein, Resolution No. 1430/2005 of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on
industrial risks reinforces, inter alia, the duty of member States to improve the dissemination of
information in this field (see p. 25, f).
119. As to the possibility for the applicants to challenge before the courts the results of the studies
carried out in the present case and to have access to the relevant documents, the Court considers
that this question is closely linked to the previous findings concerning the participation of the
population residing in the vicinity of the operation of the plant Săsar in the decision-making
process (see paragraph 115 above).
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120. As regards the follow-up to the January 2000 accident, the Court observes that it is apparent
from the material in the file that the industrial activity in question was not stopped by the
authorities, which continued to use the same technology (see paragraph 8 above, in fine). In this
sense, the Court recalls the importance of the precautionary principle (enshrined for the first time
in the Rio Declaration), which "is intended to be applied with a view to ensuring a high level of
protection of health, consumer safety and the environment in all community activities".
121. The Court notes that the positive obligations inherent in effective respect for private or family
life incumbent on the national authorities also extended, and even more so, to the period after the
accident in January 2000.
122. In view of the health and environmental consequences of the ecological accident, as
ascertained by international studies and reports, the Court considers that the population of the town
of Baia Mare, including the applicants, had to live in a state of anxiety and uncertainty accentuated
by the passivity of the national authorities, who had a duty to provide sufficient and detailed
information on the past, present and future consequences of the ecological accident on their health
and the environment and on the preventive measures and recommendations for the care of
populations which would be subjected to comparable events in the future. To this should be added
the fear of continued activity and the possible reproduction of the same accident in the future.
123. The Court observes that the first applicant has taken numerous administrative and criminal
proceedings, without any success, to ascertain the potential risks to which he and his family were
exposed as a result of the ecological accident in January 2000 and to ensure that those responsible
for that incident were punished (see §§ 35-53 above).
124. In the same context subsequent to the January 2000 accident, the Court is convinced, having
analyzed the material in the file, that the national authorities failed in their duty to inform the
population of the town of Baia Mare, and more particularly the applicants. The latter found
themselves unable to ascertain what measures, if any, had been taken to prevent a similar accident
or what actions should be taken if such an accident were to happen again.
This thesis is also supported by the Communication of the European Commission on the safety of
mining activities (see p. 27, g).
125. The Court therefore finds that the respondent State failed in its obligation to guarantee the
applicants' right to respect for their private and family life, within the meaning of Article 8 of the
Convention.
II. ON THE APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
126. Under Article 41 of the Convention,
"If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto,
and if the internal law of the High Contracting Party allows only partial reparation to be
made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”
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A. Damages
127. The second applicant claims the sum of EUR 146,789 ('EUR') for material damage regarding
his deteriorating state of health, allegedly resulting from the activity of the Aurul company. In
support, he provides a detailed statement of the costs incurred treating his asthma. To establish
harm, he invites the Court to take into account the need for him to continue treatment in the future,
constituting, in his view, future damage. He refers in this regard to the case of Mikheyev v. Russia
(no. 77617/01, §§ 159-161, 26 January 2006).
128. The applicants are also claiming EUR 50,000 for non-pecuniary damage arising from the
commissioning, close to their homes, of an industrial operation dangerous to human life. They
consider that the authorization to start up such an operation constitutes a failure on the part of the
national authorities to fulfil their obligation to take appropriate measures to protect their right to
respect for private life. They also allege failure to comply with the procedural guarantees relating
to the decision-making process which led to the granting of that authorization (absence of
appropriate impact studies which could have enabled them to assess the possible danger of the
activity in question, lack of public access to official information on this point, lack of effective
remedies against decisions concerning the operation of the activity). They claim that these
deficiencies have caused them mental suffering, anxiety and a sense of injustice. They invoke the
Lopez Ostra and Guerra judgments cited above.
129. As regards the second applicant's claim for material damage, the Government requested the
Court to reject that claim. First, they consider that the present case differs from the Mikheyev case
cited above in that it concerned a violation of Article 3 of the Convention, the result being that the
applicant had lost his ability to work. However, the second applicant in the present case had not
succeeded in proving that he had lost his ability to work. Moreover, there was no causal link
between the aggravation of his state of health and the alleged violation.
130. As to the claim for compensation for non-pecuniary damage, the Government considers the
applicants' claim for compensation for non-pecuniary damage to be excessive and emphasizes that
there is no causal link between the alleged violations and the non-pecuniary damage alleged by the
applicants. As to the amount sought in that connection, the Government refers to a series of similar
cases in which the Court decided to award much lower amounts than those sought by the applicants
(3,000 euros in the case of Lemke v. Turkey (no. 17381/02, § 62, 5 June 2007), 12,000 euros in
the above-mentioned Giacomelli case (§ 104), 3,000 euros in the Ockan v. Turkey case (no.
46771/99, § 62, 28 March 2006) and 3,000 euros in the above-mentioned Taskin case). Lastly, the
Government considers that the mere finding of a violation could in itself constitute fair
compensation under Article 41 of the Convention.
131. As regards the material damage alleged by the second applicant, the Court shares the
Government's view that there is no causal link between the violation of the Convention and the
alleged damage (see paragraph 106 above).
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132. By contrast, as regards the non-pecuniary damage alleged by the applicants, the Court
reiterates its finding of a violation of Article 8. However, in the circumstances of the present case,
it decides not to award any compensation for non-pecuniary damage.
B. Costs and expenses
133. The applicants seek reimbursement of the sum of EUR 7,916, which they break down as
follows: EUR 7,616 corresponding to their lawyer's fees (amount to be paid directly to their
lawyer) and EUR 300 corresponding to miscellaneous expenses (post, telephone, e-mail,
stationery). They shall produce in support thereof a copy of a detailed bill of fees and a legal
assistance contract. On the other hand, they do not claim reimbursement of the fees for
representation and assistance by the lawyers of the company Latham & Watkins, except for those
occasioned by the hearing of 23 October 2007, which are included in the total amount of EUR 7
616. As regards the sum of EUR 300 claimed for miscellaneous expenses, the applicants submit
no supporting documents. They refer to the case law in the cases of Iosub Caras v. Romania (no.
7198/04, § 65, 27 July 2006) and Buzescu v. Romania (no. 61302/00, § 116, 25 May 2005),
according to which unjustified expenses may nevertheless be reimbursed if they corresponded to
a necessity and the amount appears reasonable.
134. The Government considers that the applicants' request for reimbursement of costs and
expenses could not be described as "reasonable" within the meaning of the Court's case law. It
points out that the applicants' lawyer only intervened after the application had been communicated,
as in the case of Karov v. Bulgaria (no. 45964/99, § 104, 16 November 2006). It also considers
that the amount requested in this respect is excessive in relation to the sums awarded by the Court
in similar cases: EUR 4,500 in the case of Moreno Gomez v. Bulgaria (no. 45964/99, § 104, 16
November 2006). Spain, (no. 4143/02, § 70, 16 November 2004), EUR 3,598 in the abovementioned Giacomelli case (§ 108), EUR 5,000 (for the representation of the 311 applicants) in
the above-mentioned Ockan case (§ 65), and EUR 6,500 (for the three Russian lawyers) and GBP
5,540 (for the two English lawyers) in the above-mentioned Fadeyeva case (§ 150).
135. According to the Court's established case law, costs and expenses incurred by the applicant
may be reimbursed only to the extent that their reality, necessity and reasonableness are established
(see, among many others, Belziuk v. Poland, judgment of 25 March 1998, Reports 1998-II, p. 573,
§ 49, and Sardinas Albo v. Italy, no. 56271/00, § 110, 17 February 2005).
136. In the instant case, the Court notes the large volume of documents in the case file (over 2000
pages) and considers that, although the applicants' lawyer intervened only after the application had
been communicated, his work was substantial. As in the Buzescu case cited above, the Court
observes that the Government failed to demonstrate the lack of necessity of the costs incurred and
the unreasonableness of the detailed bill of fees produced by the applicants. Taking into
consideration all the evidence in its possession and the complexity of the case, the Court, ruling
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on an equitable basis, considers the sum of EUR 7,916, from which the EUR 1,650 granted by the
Council of Europe by way of legal aid should be deducted, reasonable. Accordingly, it awards the
applicants EUR 6,266, to be paid, in accordance with the authorizations submitted by the
applicants, into the bank account of their counsel, Ms. Diana Olivia Hatneanu.

C. Moratory interest
137. The Court considers it appropriate to base the rate of default interest on the interest rate of
the marginal lending facility of the European Central Bank plus three percentage points.
FOR THOSE REASONS, THE COURT
1. Holds unanimously that there has been a violation of Article 8 of the Convention;
2. Holds, unanimously, that there has been a violation of Article 8 of the Convention; 2,
(a) that the respondent State shall pay the applicants jointly, within three months of the date
on which the judgment has become final in accordance with Article 44 § 2 of the
Convention, EUR 6 266 (six thousand two hundred and sixty-six euros), plus any amount
which may be payable by them by way of tax, for costs and expenses, to be converted into
the national currency of the respondent State at the rate applicable on the date of settlement
and paid directly into the bank account of their counsel, Diana Olivia Hatneanu;
(b) from the expiry of the said period until payment, simple interest shall be payable on
those amounts at a rate equal to the marginal lending facility of the European Central Bank
applicable during that period plus three percentage points;
3. Rejects by five votes to two the request for just satisfaction for the remainder.

Done in French, then communicated in writing on 27 January 2009 pursuant to Rule 77 §§ 2 and
3 of the Rules of Procedure.
Stanley Naismith Zupančič Deputy Registrar
Boštjan M. President
In accordance with Article 45 § 2 of the Convention and Rule 74 § 2 of the Rules of Court, the
following statement of the partially dissenting opinion of Judge Zupančič, with which Judge
Gyulumyan concurs, is appended to the present judgment.
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PARTIALLY DISSIDENT OPINION OF THE JUDGE ZUPANČIČ
I agree with the majority that there has been a procedural violation of Article 8 of the Convention.
However, I disagree with the finding in paragraph 106 of the judgment that the second applicant
failed to prove "the causal link" between exposure to certain doses of sodium cyanide and the
aggravation of his illness.
It should first of all be noted that the probabilistic approach adopted by the Court in paragraph 105
of the judgment ("... specific in the context of modern diseases having [like that of the second
applicant] a plurality of causes") is replaced, without any explanation, by the classical causal
approach (which does not control the concept of uncertainty).
Sociologists have pointed out that "the mania for the causal link" is "a strong characteristic of the
primitive mystical and prelogical mentality", which is particularly active in witchcraft (described
as a theory of causes) and is opposed to the "civilized" mentality, which is more commonsensical
in its consideration of causality in a probability-based framework. (P. Peretti-Watel, Sociologie du
risque, Paris, A. Colin, 2000).
As for the effects to be derived from probability, existing scientific studies have called into
question the approach given by common sense when several factors are at the origin of a damage:
whereas the "common sense" approach envisages a "distribution" between each factor, science
establishes that these factors do not add up, but multiply. We can speak of a potentiation of effects.
Since there is no clear trace of a causal agent, the individual-by-individual approach proves
obsolete and inappropriate in the case of pathologies of the type mentioned above; it cannot be
demonstrated with certainty that a person has a certain disease because he or she has been exposed
to a toxic source, but we can establish that a population exposed to such a toxic source will present,
in comparison with another population that has not been exposed to it, a statistically significant
increase in such a disease or a worsening of the pre-existing disease.
An eloquent example is lung cancer: one can never say with certainty why a particular individual
has lung cancer, but it is scientifically established that 92% of people with lung cancer are smokers
and/or former smokers.
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In contrast to the damage resulting from a road accident (which can occur immediately or shortly
after the harmful event and be attributable without possible discussion to the collision), toxic
damage may not be immediate and, above all, may remain invisible for many years. This type of
damage may be attributable to a series of factors and not necessarily to a single cause. It is well
known that the specificity of modern pathologies lies in the absence of a "signature" of the causal
agent.
For a long time, victims have had to bear, by paying the price of their life or health, a presumption
of responsibility. In France, it is the direction indicated by the Social Chamber of the Court of
Cassation on February 28, 2002 in "asbestos" rulings, relayed today by the jurisprudence of the
Second Civil Chamber, the premise of a right to full reparation for AT-MP victims that the
Supreme Court has finally discovered within the employment contract itself.
The French courts have already admitted the existence of a correlation, after having established
the existence of a statistical link and a damage. In a decision of 30 April 2004, the Versailles Court
of Appeal held a laboratory liable in a case where the victim had been exposed in utero to distilbene
and suffered from a cancerous tumour of the vagina (CA Versailles, 30 April 2004, D. 2004, IR p.
1502). It considered that, although it was difficult to recognize distilbene as a sine qua non
condition in the case in point, the use of this drug was unquestionably a major factor in the disease,
as noted by experts.
As regards the need to accompany the uncertainty with statistical evidence, it should be observed
that the most difficult task is for the judge to assess - after consulting the conclusions of the
epidemiologists - whether an increase of 7% or 30% in the frequency of a disease suggests a
correlation.
In general (and unfortunately), in the case of "new risks" (public health/environment), there is a
lack of repetition of past events to the extent that it is impossible to define a statistical frequency
before a fairly long period of time.
In the present case, as the Court found "there would not be sufficient information to conclude that
there is a dose-effect relationship in cases of chronic sodium cyanide poisoning" (paragraph 67).
The risk to human health exists; scientific studies state that "exposure to cyanides causes, among
other things, breathing difficulties" (paragraph 68). Furthermore, the same scientific studies cited
by the Court highlight the uncertainty as to the "dose-effect relationship in the case of chronic
sodium cyanide poisoning" (paragraphs 67 and 68 in fine). Here, as in other cases (asbestos,
exposure to nuclear risk), we are faced with a particular category of damage that could be called
"toxic". Modern industry has often used substances without taking or being able to take account
of their health effects (dioxin, asbestos, cadmium, glycol ethers, lead and other carcinogenic or
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mutagenic substances). Sodium cyanide is a toxic substance that can be absorbed by the body
through inhalation, through the skin and eyes, and through ingestion (paragraph 66).
In the present case, the 2001 environmental impact assessment, filed by the Respondent
Government, shows an increase in the number of respiratory diseases among children living in the
vicinity of the farm (see paragraph 58), particularly in 1999, when Aurul began using the
technological process in question.
Admittedly, exposure to a certain product is not a sufficient condition for damage. But an
absolutely sufficient cause is almost impossible to find in concrete reality: most causes presuppose,
in order to produce their effects, the presence of other factors which are not always relevant to
civil liability. The presence of a favourable circumstance combined with the absence of a
discernible cause makes causation sufficiently probable in the eyes of the judge. The opposite
solution would have a two-fold disadvantage: the first would be to affirm by a judicial decision an
absence of causality, whereas, scientifically speaking, there is a probability, so that to conclude in
a negative way would be tantamount to the judge abandoning the classic technique of presumption;
the second would be to deprive the victim, who in this case is almost always the weaker party, of
any compensation.
Was the fact that in the present case an official report indicated an increase in the number of
respiratory diseases in the vicinity of the farm (paragraph 58) not sufficient to suggest a
correlation?
Proof of the absence of harm should have been made, in principle, by the State, without imposing
an impossible burden on the applicants (probatio diabolica), especially in the absence of
information concerning the harmful effects of sodium cyanide on the human organism. Moreover,
the Court criticizes in this case the lack of information on the part of State authorities. Would it
not be excessive to require the applicants to prove an absolutely sufficient cause, especially in a
context of lack of official information? Does this situation not create an unlevel playing field?
In the presence of these invisible risks, the classical conception of the causal link represents
outdated thinking; it is enough to be convinced of this to apply it medically (a comparison
particularly appropriate for this type of risk): to require absolute causal certainty in order to take
preventive measures would be tantamount to suppressing all preventive medicine, particularly in
the case of cardiovascular disease, since preventive actions are all based on a statistical approach.
Finally, I would like to refer to the origin of the formalistic treatment of causality. In the adversarial
system, the fault must absolutely be attributed to one of the parties. In a very real sense, the
fetishization of the causal link is the secondary product of the need to apportion blame, in a discrete
way, according to the alternative model.
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The legal process, in which the search for truth is just a means to resolve the conflict, and not an
end in itself, tends to distort the perception of reality. In other words, the objective scientific
approach does not suffer from the need to catch the responsible party; it can thus afford to remain
more nuanced. The languages of science and law are often at odds. This is most evident when
experts involved in the legal process, especially in criminal cases, challenge the "black and white"
interpretations that lawyers and the courts expect of them.
Respect for privacy is an overriding value, the defence of which, by the European judge, cannot
be limited by the absence of absolute certainty, especially in the context of modern diseases.
As to Article 41 of the Convention, I find it scandalous that no compensation for non-pecuniary
damage should be awarded to the applicants, especially since the Government itself had agreed to
award a certain amount to the applicants in this respect (paragraph 130). Combined with the
(procedural) efforts made by the applicants, the state of uncertainty in which they were left for
years represents mental suffering which deserved to be compensated under Article 41 of the
Convention. It is, moreover, the only case of this type in which the Court has decided to award
nothing for non-pecuniary damage.
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In the case of Nada v. Switzerland,
The European Court of Human Rights, sitting as a Grand Chamber
composed of:
Nicolas Bratza, President,
Jean-Paul Costa,
Françoise Tulkens,
Josep Casadevall,
Nina Vajić,
Dean Spielmann,
Christos Rozakis,
Corneliu Bîrsan,
Karel Jungwiert,
Khanlar Hajiyev,
Ján Šikuta,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou,
Mihai Poalelungi,
Kristina Pardalos,
Ganna Yudkivska, judges,
and Michael O’Boyle, Deputy Registrar,
Having deliberated in private on 23 March 2011, 7 September 2011 and
on 23 May 2012,
Delivers the following judgment, which was adopted on the lastmentioned date:

PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 10593/08) against the Swiss
Confederation lodged with the Court under Article 34 of the Convention for
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the
Convention”) by an Italian and Egyptian national, Mr Youssef Moustafa
Nada (“the applicant”), on 19 February 2008.
2. The applicant was represented by Mr J. McBride, a barrister in
London. The Swiss Government (“the Government”) were represented by
their Agent, Mr F. Schürmann, of the Federal Office of Justice.
3. In his application, Mr Nada alleged that the ban on entering or
transiting through Switzerland, which had been imposed on him as a result
of the addition of his name to the list annexed to the Federal Taliban
Ordinance, had breached his right to liberty (Article 5 of the Convention)
and his right to respect for private and family life, honour and reputation
(Article 8). He submitted that this ban was thus also tantamount to ill-
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treatment within the meaning of Article 3. He further complained of a
breach of his freedom to manifest his religion or beliefs (Article 9), arguing
that his inability to leave the enclave of Campione d’Italia had prevented
him from worshipping at a mosque. Lastly, he complained that there had
been no effective remedy in respect of those complaints (Article 13).
4. The application was assigned to the Court’s First Section (Rule 52 § 1
of the Rules of Court), which decided to deal with it on a priority basis
under Rule 41. On 12 March 2009 a Chamber of that Section decided to
give notice to the Government of the complaints under Articles 5, 8 and 13.
5. The parties each submitted comments on the other’s observations.
Observations were also received from the French and United Kingdom
Governments, which had been given leave by the President to intervene in
the written procedure (Article 36 § 2 of the Convention and Rule 44 § 2 as
then in force). The Italian Government did not make use of their right to
intervene in the proceedings (Article 36 § 1 of the Convention).
6. On 20 January 2010 the parties were informed that the Chamber
intended to examine the admissibility and merits of the application at the
same time (former Article 29 § 3 of the Convention together with former
Rule 54A).
7. On 30 September 2010 the Chamber, composed of Christos Rozakis,
Nina Vajić, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio
Malinverni, and George Nicolaou, judges, and Søren Nielsen, Section
Registrar, relinquished jurisdiction in favour of the Grand Chamber, neither
of the parties having objected to relinquishment after being consulted for
that purpose (Article 30 of the Convention and Rule 72).
8. The composition of the Grand Chamber was determined according to
the provisions of Article 26 §§ 4 and 5 of the Convention and Rule 24.
Jean-Paul Costa, Christos Rozakis, Giorgio Malinverni and Mihai
Poalelungi continued to deal with the case after their term of office expired,
until the final deliberations, in accordance with Article 23 § 3 of the
Convention and Rule 24 § 4.
9. The applicant and the Government each filed observations on the
merits of the case. The French and United Kingdom Governments submitted
the same observations as before the Chamber. In addition, the President of
the Grand Chamber authorised JUSTICE, a non-governmental organisation
based in London, to submit written comments (Article 36 § 2 of the
Convention and Rule 44 § 2). Lastly, the President of the Grand Chamber
authorised the United Kingdom Government to take part in the hearing.
10. A hearing took place in public in the Human Rights Building,
Strasbourg, on 23 March 2011 (Rule 59 § 3).
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There appeared before the Court:
(a) for the Government
Mr F. SCHÜRMANN, Head of European Law and International
Human Rights Section, Federal Office of Justice,
Agent,
Federal Justice and Police Department,
Mr J. LINDENMANN, Ambassador, Deputy Director of Public
International Law Directorate, Federal
Department of Foreign Affairs,
Mr R. E. VOCK, Head of Sanctions Division, State Secretariat
for Economic Affairs, Federal Department of
Economic Affairs,
Ms R. BOURGUIN, specialised legal adviser with policy
responsibility, Legal Affairs Section, Migration
Policy Division, Federal Office for Migration,
Federal Justice and Police Department,
Ms C. EHRICH, technical adviser, European Law and
International Human Rights Section, Federal Office
of Justice, Federal Justice and Police Department, Advisers;
(b) for the applicant
Mr J. MCBRIDE, barrister,

Counsel,

(c) for the United Kingdom Government (third party)
Mr D. WALTON,
Mr S. WORDSWORTH,
Ms C. HOLMES,

Agent,
Counsel,
Adviser.

The applicant and his wife were also present.
The Court heard addresses by Mr Schürmann, Mr McBride and
Mr Wordsworth. It also heard the replies of the parties’ representatives to
questions from judges.
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THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
A. Background to the case
11. The applicant was born in 1931 and has been living since 1970 in
Campione d’Italia, which is an Italian enclave of about 1.6 sq. km in the
Province of Como (Lombardy), surrounded by the Swiss Canton of Ticino
and separated from the rest of Italy by Lake Lugano.
12. He describes himself as a practising Muslim and a prominent
businessman in the financial and political world, in which he purports to be
highly regarded. An engineer by training, he has worked in very diverse
sectors, in particular banking, foreign trade, industry and real estate. In the
course of his business activities, he founded numerous companies of which
he was the sole or principal shareholder.
13. In his submission, he is opposed to all uses of terrorism and has
never had any involvement with al-Qaeda. On the contrary, he has
consistently denounced not only the means used by that organisation, but
also its ideology.
14. The applicant has further indicated that he has only one kidney that
is still functioning properly (the other having deteriorated in recent years).
He also suffers from bleeding in his left eye, as shown by a medical
certificate of 20 December 2001, and arthritis in the neck. In addition,
according to a medical certificate issued by a doctor in Zürich on 5 May
2006, he sustained a fracture in his right hand which was due to be operated
on in 2004. The applicant has alleged that, because of the restrictions
imposed on him which gave rise to the present application, he was unable to
undergo this operation and has continued to suffer from the consequences of
the fracture.
15. On 15 October 1999, in response to the 7 August 1998 bombings by
Osama bin Laden and members of his network against the US embassies in
Nairobi (Kenya) and Dar es Salaam (Tanzania) the Security Council of the
United Nations (adopted, under Chapter VII of the United Nations Charter,
Resolution 1267 (1999), providing for sanctions against the Taliban (see
paragraph 70 below) and created a committee consisting of all the members
of the Security Council to monitor the enforcement of that Resolution (“the
Sanctions Committee”).
16. On 2 October 2000, to implement that Resolution, the Swiss Federal
Council (the federal executive) adopted an Ordinance “instituting measures
against the Taliban” (“the Taliban Ordinance” – see paragraph 66 below),
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which subsequently underwent a number of amendments, including to its
title.
17. By Resolution 1333 (2000) of 19 December 2000 (see paragraph 71
below), the Security Council extended the sanctions regime. It was now also
directed against Osama bin Laden and the al-Qaeda organisation, as well as
the Taliban’s senior officials and advisers. In both Resolutions 1267 (1999)
and 1333 (2000), the Security Council requested the Sanctions Committee
to maintain a list, based on information provided by States and regional
organisations, of individuals and entities associated with Osama bin Laden
and al-Qaeda.
18. On 11 April 2001 the Swiss government amended the Taliban
Ordinance in order to implement Resolution 1333 (2000). It added a new
Article 4a, paragraph 1 of which prohibited entry into and transit through
Switzerland for the individuals and entities concerned by the Resolution
(but without naming them).
19. On 24 October 2001 the Federal Prosecutor opened an investigation
in respect of the applicant.
20. On 7 November 2001 the President of the United States of America
blocked the assets of Al Taqwa Bank, of which the applicant was the
Chairman and principal shareholder.
21. On 9 November 2001 the applicant and a number of organisations
associated with him were added to the Sanctions Committee’s list. On
30 November 2001 (or 9 November according to the applicant’s
observations), their names were added to the list in an annex to the Taliban
Ordinance.
22. On 16 January 2002 the Security Council adopted Resolution 1390
(2002), introducing an entry-and-transit ban in respect of “individuals,
groups, undertakings and entities associated with them, as referred to in the
list created pursuant to Resolutions 1267 (1999) and 1333 (2000)” (see
paragraphs 70-71 and 74 below). On 1 May 2002 Article 4a of the Taliban
Ordinance was amended accordingly: the entry-and-transit ban applied
henceforth to all individuals named in Annex 2 to the Ordinance, including
the applicant.
23. On 10 September 2002 Switzerland became a member of the United
Nations.
24. When he visited London in November 2002, the applicant was
arrested and removed to Italy, his money also being seized.
25. On 10 October 2003, following criticism by the Monitoring Group
for the application of the sanctions (see paragraph 72 below), the Canton of
Ticino revoked the applicant’s special border-crossing permit. The
Monitoring Group had observed, in the course of its inquiry into the
applicant’s activities, that he was able to move relatively freely between
Switzerland and Italy. In the Government’s submission, it was only from
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this time onwards that the applicant was actually affected by the entry-andtransit ban.
26. On 27 November 2003 the Swiss Federal Office of Immigration,
Integration and Emigration (IMES) informed the applicant that he was no
longer authorised to cross the border.
27. On 23 March 2004 the applicant lodged a request with the IMES for
leave to enter or transit through Switzerland for the purposes of medical
treatment in that country and legal proceedings in both Switzerland and
Italy. The IMES dismissed that request on 26 March 2004 as being illfounded. Moreover, it indicated to the applicant that the grounds put
forward in support of his request, namely, the need to consult his lawyers
and receive treatment and, secondly, the specific situation related to his
residence in Campione d’Italia, were not such as to permit the authorities to
grant him an exemption from the measure taken against him.
28. By a decision of 27 April 2005, the Federal Criminal Court ordered
the Federal Prosecutor either to discontinue the proceedings or to send the
case to the competent federal investigating judge by 31 May 2005. By an
order of that date the Federal Prosecutor, finding that the accusations against
the applicant were unsubstantiated, closed the investigation in respect of the
applicant.
29. On 22 September 2005 the applicant requested the Federal Council
to delete his name and those of the organisations associated with him from
the annex to the Taliban Ordinance. He argued, in support of his claim, that
the police investigation concerning him had been discontinued by a decision
of the Federal Prosecutor and that it was therefore no longer justified to
subject him to sanctions.
30. By a decision of 18 January 2006, the State Secretariat for Economic
Affairs (SECO) rejected his request on the ground that Switzerland could
not delete names from the annex to the Taliban Ordinance while they still
appeared on the United Nations Sanctions Committee’s list.
31. On 13 February 2006 the applicant lodged an administrative appeal
with the Federal Department of Economic Affairs (“the Department”).
32. By a decision of 15 June 2006, the Department dismissed that
appeal. It confirmed that the deletion of a name from the annex to the
Ordinance could be envisaged only once that name had been deleted from
the Sanctions Committee’s list, and explained that, for this purpose, it was
necessary for the State of citizenship or residence of the person concerned to
apply for delisting to the United Nations institutions. As Switzerland was
neither the applicant’s State of citizenship nor his State of residence, the
Department found that the Swiss authorities were not competent to initiate
such a procedure.
33. On 6 July 2006 the applicant appealed to the Federal Council against
the Department’s decision. He requested that his name and those of a certain
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number of organisations associated with him be deleted from the list in
Annex 2 to the Taliban Ordinance.
34. On 20 September 2006 the Federal Office for Migration (FOM),
which had been created in 2005, incorporating the IMES, granted the
applicant an exemption for one day, 25 September 2006, so that he could go
to Milan for legal proceedings. The applicant did not make use of that
authorisation.
35. On 6 April 2007 the applicant sent to the “focal point” of the
Sanctions Committee – a body set up by Resolution 1730 (2006) to receive
requests for delisting from individuals or entities on the Sanctions
Committee’s lists (see paragraph 76 below) – a request for the deletion of
his name from the relevant list.
36. By a decision of 18 April 2007 the Federal Council, ruling on the
appeal of 6 July 2006, referred the case to the Federal Court, finding that the
applicant had been subjected to direct restrictions on his right to enjoy his
possessions; also that Article 6 of the European Convention on Human
Rights consequently applied to his request for deletion from the annex to the
Taliban Ordinance, and that, accordingly, the case had to be examined by an
independent and impartial tribunal.
37. In its observations, the Department submitted that the appeal should
be dismissed, pointing out that Security Council Resolution 1730 (2006) of
19 December 2006 allowed persons and organisations whose names
appeared on the Sanctions Committee’s list to apply for delisting on an
individual basis rather than through their State of citizenship or residence.
38. The applicant maintained his submissions. Moreover, he alleged that
on account of the FOM’s evident reluctance to grant exemptions under
Article 4a § 2 of the Taliban Ordinance, he could not leave his home in
Campione d’Italia despite the lack of adequate medical facilities there, or
even go to Italy for administrative or judicial reasons, and that he had
therefore effectively spent the past years under house arrest. The addition of
his name to the Sanctions Committee’s list was also tantamount to accusing
him publicly of being associated with Osama bin Laden, al-Qaeda and the
Taliban, when that was not the case. Furthermore, he argued that the listing,
without any justification or any possibility for him to be heard beforehand,
breached the principles of prohibition of discrimination, individual freedom,
enjoyment of possessions and economic freedom, together with the right to
be heard and the right to a fair trial. Lastly, taking the view that the Security
Council’s sanctions were contrary to the United Nations Charter and to the
peremptory norms of international law (jus cogens), he argued that
Switzerland was not obliged to implement them.
39. By a decision of 11 May 2007, in which it indicated the remedy
available, the FOM dismissed a new exemption request by the applicant. By
a decision of 12 July 2007, once again indicating the available remedies, it
refused to examine a letter from the applicant that it regarded as a request
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for review. In a letter of 20 July 2007, the applicant explained that there had
been a misunderstanding and that his previous letter had in fact been a new
request for exemption. On 2 August 2007 the FOM again rejected his
request, reminding him that he could challenge the decision by lodging an
appeal with the Federal Administrative Court. The applicant did not appeal
against the decision.
40. On 29 October 2007 the focal point for delisting requests denied the
applicant’s request of 6 April 2007 to have his name removed from the
Sanctions Committee’s list (see paragraph 35 above). On 2 November 2007
the focal point also rejected a request for information concerning the
country that had designated him for listing and the reasons for that
designation, invoking the confidentiality of the process. Lastly, in letters of
19 and 28 November 2007 the focal point reaffirmed the confidentiality of
the process, but nevertheless informed the applicant that a State whose
identity could not be disclosed had opposed his delisting.
B. Federal Court judgment of 14 November 2007
41. By a judgment of 14 November 2007 the Federal Court, to which the
Federal Council had referred the applicant’s appeal (see paragraph 36
above), declared that appeal admissible but dismissed it on the merits.
42. It firstly pointed out that, under Article 25 of the United Nations
Charter, the United Nations member States had undertaken to accept and
carry out the decisions of the Security Council in accordance with the
Charter. It then observed that under Article 103 of the Charter the
obligations arising from that instrument did not only prevail over the
domestic law of the member States but also over obligations under other
international agreements, regardless of their nature, whether bilateral or
multilateral. It further stated that this primacy did not relate only to the
Charter but extended to all obligations which arose from a binding
resolution of the Security Council.
43. The Federal Court observed, however, that the Security Council was
itself bound by the Charter and was required to act in accordance with its
purposes and principles (Article 24 § 2 of the Charter), which included
respecting human rights and fundamental freedoms (Article 1 § 3 of the
Charter). At the same time, it took the view that the member States were not
permitted to avoid an obligation on the ground that a decision (or
resolution) by the Security Council was substantively inconsistent with the
Charter, in particular decisions (resolutions) based on Chapter VII thereof
(action with respect to threats to the peace, breaches of the peace and acts of
aggression).
44. The Federal Court then observed that under Article 190 of the
Federal Constitution (see paragraph 65 below), it was bound by federal laws
and international law. It took the view that the applicable international law,

415

NADA v. SWITZERLAND JUDGMENT

9

in addition to international treaties ratified by Switzerland, also included
customary international law, general principles of law and the decisions of
international organisations which were binding on Switzerland, including
the Security Council’s decisions concerning the sanctions regime.
45. However, it observed that Article 190 of the Constitution contained
no rules on how to settle possible conflicts between different norms of
international law which were legally binding on Switzerland, and that in the
present case there was such a conflict between the Security Council’s
decisions on the one hand and the guarantees of the European Convention
on Human Rights and the International Covenant on Civil and Political
Rights on the other. It took the view that unless the conflict could be
resolved by the rules on the interpretation of treaties, it would be necessary,
in order to settle the issue, to look to the hierarchy of international legal
norms, according to which obligations under the United Nations Charter
prevailed over obligations under any other international agreement
(Article 103 of the Charter, taken together with Article 30 of the Vienna
Convention on the Law of Treaties; see paragraphs 69 and 80 below). The
Federal Court was of the opinion that the uniform application of United
Nations sanctions would be endangered if the courts of States Parties to the
European Convention or the International Covenant on Civil and Political
Rights were able to disregard those sanctions in order to protect the
fundamental rights of certain individuals or organisations.
46. The court nevertheless accepted that the obligation to implement the
Security Council’s decisions was limited by norms of jus cogens.
Accordingly, it considered itself bound to ascertain whether the sanctions
regime set up by the Security Council was capable of breaching the
peremptory norms of international law, as the applicant had claimed.
47. The Federal Court then cited, as examples of jus cogens norms, the
right to life, protection from torture and inhuman or degrading treatment,
the prohibition of slavery, the prohibition of collective punishment, the
principle of individual criminal responsibility and the non-refoulement
principle. It took the view, however, that the enjoyment of possessions,
economic freedom, the guarantees of a fair trial or the right to an effective
remedy did not fall within jus cogens.
48. As regards the consequences for the applicant of the measures taken
against him, in particular the ban on entry into and transit through
Switzerland, the Federal Court found as follows:
“7.4 ... These sanctions include far-reaching commercial restrictions for those
affected; the funds necessary for their survival are not, however, blocked (see
Resolution 1452 (2002), paragraph 1(a)), as a result of which there is neither any
threat to their life or health nor any inhuman or degrading treatment.
The travel ban restricts the freedom of movement of those concerned but in
principle represents no deprivation of liberty: they are free to move around within
their country of residence (see, however, point 10.2 below regarding the appellant’s
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particular situation); journeys to their home country are also specifically permitted
(see Resolution 1735 (2006), paragraph 1(b)).
...”

49. The Federal Court further indicated that, generally speaking,
sanctions were decided by the Security Council without individuals or
organisations being afforded the opportunity to comment either in advance
or afterwards or to appeal against them before international or national
courts. It mentioned in this connection that, in particular under the terms of
Resolution 1730 (2006), the delisting procedure allowing individuals to
have direct access to the Sanctions Committee already represented
substantial progress, even though the system still had considerable
shortcomings from the point of view of human rights.
50. The Federal Court then examined the question of the extent to which
Switzerland was bound by the relevant resolutions, in other words whether
it had any latitude (Ermessensspielraum) in implementing them:
“8.1 The Security Council adopted Resolution 1267 (1999) and the subsequent
Resolutions regarding sanctions affecting al-Qaeda and the Taliban on the basis of
Chapter VII of the United Nations Charter, with the express obligation on all member
States to adopt an integral and strict approach to implementing the sanctions
envisaged therein, ignoring any existing rights and obligations under international
agreements or contracts (see paragraph 7 of Resolution 1267 (1999)).
The sanctions (freezing of assets, entry-and-transit ban, arms embargo) are
described in detail and afford member States no margin of appreciation in their
implementation. The names of those affected by the sanctions are also indicated to the
member States: this is determined by the list drawn up and maintained by the
Sanctions Committee (see paragraph 8(c) of Resolution 1333 (2000)).
As regards the possibility of obtaining deletion from the list, the Sanctions
Committee has introduced a specific procedure (see paragraphs 13 et seq. of
Resolution 1735 (2006) and the directives of the Sanctions Committee dated
12 February 2007). The member States are thus debarred from deciding of their own
motion whether or not sanctions should continue to be imposed on a person or
organisation appearing on the Sanctions Committee’s list.
Switzerland would therefore be in breach of its obligations under the Charter were it
to delete the names of the appellant and his organisations from the annex to the
Taliban Ordinance.
...
8.3 In view of the foregoing, Switzerland is not permitted, of its own motion, to
delete the appellant’s name from Annex 2 to the Taliban Ordinance.
It is to be admitted that in this situation no effective remedy is available to the
appellant. The Federal Court may certainly examine whether and to what extent
Switzerland is bound by the Resolutions of the Security Council, but it is not
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permitted to remove the sanctions against the appellant on the ground that they breach
his fundamental rights.
The Sanctions Committee alone is responsible for the delisting of persons or
entities. In spite of the improvements mentioned above, the delisting procedure fails to
meet both the requirement of access to a court under Article 29a of the Federal
Constitution, Article 6 § 1 of the [Convention] and Article 14 § 1 of the United
Nations Covenant on Civil and Political Rights, and that of an effective remedy within
the meaning of Article 13 of the [Convention] and Article 2 § 3 of the United Nations
Covenant ...”

51. The Federal Court further examined whether Switzerland, even if it
were not authorised to delete the applicant’s name from the list on its own
initiative, was nevertheless at least obliged to assist him in connection with
the delisting procedure. Its reasoning was as follows:
“9.1 The lower courts examined whether Switzerland was obliged to initiate the
delisting procedure on behalf of the appellant. In the meantime, this issue has become
irrelevant as, since the amendment of the delisting procedure, the appellant has been
able to make an application himself and has indeed availed himself of this
opportunity.
9.2 For his application to be successful he nevertheless relies on the support of
Switzerland, since this is the only country to have conducted a comprehensive
preliminary investigation, with numerous letters of request, house searches and
questioning of witnesses.
United Nations member States are obliged to prosecute persons suspected of
financing or supporting terrorism (see paragraph 2(e) of Security Council Resolution
1373 (2001)) ...
On the other hand, should the criminal proceedings end in an acquittal or be
discontinued, this should lead to the removal of the preventive sanctions. Admittedly,
the country which has conducted the criminal proceedings or preliminary
investigation cannot itself proceed with the deletion, but it can at least transmit the
results of its investigations to the Sanctions Committee and request or support the
person’s delisting.”

52. Lastly, the Federal Court examined whether the travel ban enforced
under Article 4a of the Taliban Ordinance extended beyond the sanctions
introduced by the Security Council Resolutions and whether the Swiss
authorities thus had any latitude in that connection. The court found as
follows:
“10.1 Article 4a § 1 of the Taliban Ordinance prohibits the individuals listed in
Annex 2 from entering or transiting through Switzerland. Article 4a § 2 provides that,
in agreement with the United Nations Security Council decisions or for the protection
of Swiss interests, the Federal Office for Migration is entitled to grant exemptions.
According to the Security Council Resolutions, the travel ban does not apply if the
entry or transit is required for the fulfilment of a judicial process. In addition,
exemptions can be granted in individual cases with the agreement of the Sanctions
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Committee (see paragraph 1(b) of Resolution 1735 (2006)). This includes in particular
travel on medical, humanitarian or religious grounds ...
10.2 Article 4a § 2 of the Taliban Ordinance is formulated as an ‘enabling’
provision and gives the impression that the Federal Office for Migration has a certain
margin of appreciation. Constitutionally however, the provision is to be interpreted as
meaning that an exemption should be granted in all cases where the United Nations
sanctions regime so permits. A more far-reaching restriction on the appellant’s
freedom of movement could not be regarded as based on the Security Council
Resolutions, would not be in the public interest and would be disproportionate in the
light of the appellant’s particular situation.
The appellant lives in Campione, an Italian enclave in Ticino, with an area of
1.6 sq. km. As a result of the ban on entry into and transit through Switzerland, he is
unable to leave Campione. Practically speaking, as the appellant correctly argued, this
is tantamount to house arrest and thus represents a serious restriction on his personal
liberty. In these circumstances the Swiss authorities are obliged to exhaust all the
relaxations of the sanctions regime available under the United Nations Security
Council Resolutions.
The Federal Office for Migration thus has no margin of appreciation. Rather, it must
examine whether the conditions for the granting of an exemption are met. Should the
request not fall within one of the general exemptions envisaged by the Security
Council, it must be submitted to the Sanctions Committee for approval.
10.3 The question whether the Federal Office for Migration has disregarded the
constitutional requirements in dealing with the appellant’s applications for leave to
travel abroad does not need to be examined here: the relevant orders of the Federal
Office have not been challenged by the appellant and are not a matter of dispute in the
present proceedings.
The same applies to the question whether the appellant should have moved his place
of residence from the Italian enclave of Campione to Italy. To date the appellant has
made no such request.”

C. Developments subsequent to the Federal Court’s judgment
53. Following the Federal Court’s judgment, the applicant wrote to the
FOM to request it to re-examine the possibility of applying general
exemptions to his particular situation. On 28 January 2008 he lodged a new
request seeking the suspension of the entry-and-transit ban for three months.
By a letter of 21 February 2008, the FOM denied that request, stating that it
was unable to grant a suspension for such a long period without referring
the matter to the Sanctions Committee, but that it could grant one-off safe
conducts. The applicant did not challenge that decision.
54. On 22 February 2008, at a meeting between the Swiss authorities
and the applicant’s representative on the subject of the support that
Switzerland could provide to the applicant in his efforts to obtain his
delisting, a representative of the Federal Department of Foreign Affairs
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observed that the situation was rather singular as the applicant, on the one
hand, was asking what support the Swiss authorities could give him in the
United Nations delisting procedure and, on the other, had brought a case
against Switzerland before the Court.
During the meeting the applicant’s representative explained that he had
received verbal confirmation from the FOM to the effect that his client
would be granted one-off authorisations to go to Italy, in order to consult his
lawyer in Milan. The representative of the Federal Department of Foreign
Affairs also indicated that the applicant could ask the Sanctions Committee
for a more extensive exemption on account of his particular situation.
However, she also repeated that Switzerland could not itself apply to the
Sanctions Committee for the applicant’s delisting. She added that her
government would nevertheless be prepared to support him, in particular by
providing him with an attestation confirming that the criminal proceedings
against him had been discontinued. The applicant’s lawyer replied that he
had already received a letter attesting to the discontinuance in favour of his
client and that this letter was sufficient.
As to the applicant’s requests to the Italian authorities with a view to
obtaining their support in a delisting procedure, the Federal Department’s
representative suggested that the lawyer contact the Italian Permanent
Mission to the United Nations, adding that Italy had, at that time, a seat on
the Security Council.
55. The Government informed the Court that in April 2008 an Egyptian
military tribunal had sentenced the applicant in absentia to ten years’
imprisonment for providing financial support to the Muslim Brotherhood
organisation (see the article on this subject in the daily newspaper Corriere
del Ticino of 16 April 2008). The applicant did not dispute the fact that he
had been convicted but argued that he had never been informed of the
proceedings against him and that he had therefore never had the possibility
of defending himself in person or through the intermediary of a lawyer. For
those reasons, and also taking into account the fact that the trial was held
before a military tribunal even though he was a civilian, he claimed that the
proceedings in question were clearly in breach of Article 6.
56. On 5 July 2008 the Italian government submitted to the Sanctions
Committee a request for the applicant’s delisting on the ground that the case
against him in Italy had been dismissed. The Committee denied that request
by a decision of 15 July 2008. In the applicant’s submission, the Committee
had not allowed him to submit his observations to it beforehand.
57. On 11 September 2008 the FOM granted the applicant the right to
enter Switzerland and to remain in the country for two days, but the
applicant did not make use of this authorisation.
58. By a letter of 23 December 2008, the FOM informed the applicant
that the entry of Switzerland into the Schengen Area, on 12 December 2008,
did not affect his situation.
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59. In their observations before the Chamber, the Swiss Government
stated that, to their knowledge, the applicant’s listing had been initiated by a
request from the United States of America, and that the same State had
submitted to the Sanctions Committee, on 7 July 2009, a request for the
delisting of a number of individuals, including the applicant.
60. On 24 August 2009, in accordance with the procedure laid down by
Security Council Resolution 1730 (2006), the applicant submitted a request
to the focal point for delisting requests for the deletion of his name from the
Sanctions Committee’s list.
61. On 2 September 2009 Switzerland sent to the Sanctions Committee a
copy of a letter of 13 August 2009 from the Federal Prosecutor’s Office to
the applicant’s lawyer, in which that Office confirmed that the judicial
police investigation in respect of his client had not produced any indications
or evidence to show that he had ties with persons or organisations
associated with Osama bin Laden, al-Qaeda or the Taliban.
62. On 23 September 2009 the applicant’s name was deleted from the
list annexed to the Security Council Resolutions providing for the sanctions
in question. According to the applicant, the procedure provided for under
Resolution 1730 (2006) was not followed and he received no explanation in
this connection. On 29 September 2009 the annex to the Taliban Ordinance
was amended accordingly and the amendment took effect on 2 October
2009.
63. By a motion passed on 1 March 2010, the Foreign Policy
Commission of the National Council (lower house of the Federal
Parliament) requested the Federal Council to inform the United Nations
Security Council that from the end of 2010 it would no longer, in certain
cases, be applying the sanctions prescribed against individuals under the
counterterrorism resolutions. It moreover called upon the Government to
reassert its steadfast commitment to cooperate in the fight against terrorism
in accordance with the legal order of the States. The motion had been
introduced on 12 June 2009 by Dick Marty, a member of the Council of
States (upper house of the Federal Parliament), and it referred to the
applicant’s case by way of example.
D. Efforts made to improve the sanctions regime
64. The Government asserted that even though Switzerland was not a
member of the Security Council it had, with other States, actively worked
since becoming a member of the United Nations on 10 September 2002 to
improve the fairness of the listing and delisting procedure and the legal
situation of the persons concerned. Thus, in the summer of 2005, it had
launched with Sweden and Germany a new initiative to ensure that
fundamental rights would be given more weight in the sanctions procedure.
Pursuing its initiative, Switzerland had submitted to the Security Council in
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2008, together with Denmark, Germany, Liechtenstein, the Netherlands and
Sweden, concrete proposals for the setting-up of an advisory panel of
independent experts authorised to submit delisting proposals to the
Sanctions Committee. Moreover, in the autumn of 2009 Switzerland had
worked intensively with its partners to ensure that the Resolution on the
renewal of the sanctions regime against al-Qaeda and the Taliban, scheduled
for adoption in December, met that need. In the meantime Switzerland had
supported the publication in October 2009 of a report proposing, as an
option for an advisory review mechanism, the creation of an ombudsperson.
On 17 December 2009 the Security Council adopted Resolution 1904
(2009), setting up the office of ombudsperson to receive complaints from
individuals affected by the United Nations Security Council
counterterrorism sanctions (see paragraph 78 below). Lastly, Switzerland
had called on many occasions, before the United Nations Security Council
and General Assembly, for an improvement in the procedural rights of the
persons concerned by the sanctions.
II. RELEVANT DOMESTIC AND INTERNATIONAL LAW AND
PRACTICE
A. Domestic law
1. Federal Constitution
65. Article 190 (“Applicable law”) of the Federal Constitution provides:
“The Federal Court and the other authorities shall be required to apply federal
statutes and international law.”

2. Ordinance of 2 October 2000 instituting measures against persons
and entities associated with Osama bin Laden, the group
“al-Qaeda” or the Taliban (“the Taliban Ordinance”)
66. The Ordinance of 2 October 2000, instituting measures against
persons and entities associated with Osama bin Laden, the group “al-Qaeda”
or the Taliban, has been amended several times. The relevant provisions
read as follows, in the version that was in force in the period under
consideration in the present case, and in particular at the time when the
Federal Court delivered its judgment (14 November 2007).
Article 1 – Ban on supply of military equipment and similar goods
“1. The supply, sale or brokerage of arms of all types, including weapons and
ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts
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or accessories for the above-mentioned, to the individuals, undertakings, groups or
entities referred to in Annex 2 hereto, shall be prohibited.
...
3. The supply, sale or brokerage of technical advice, assistance and training related
to military activities, to the individuals, undertakings, groups or entities referred to in
Annex 2 hereto, shall be prohibited.
4. Paragraphs 1 and 3 above shall apply only to the extent that the Property
Regulation Act of 13 December 1996, the Federal Act on War Materiel of
13 December 1996 and their respective implementing ordinances are not applicable.
...”
Article 3 – Freezing of assets and economic resources
“1. Assets and economic resources owned or controlled by the individuals,
undertakings, groups or entities referred to in Annex 2 hereto shall be frozen.
2. It shall be prohibited to supply funds to the individuals, undertakings, groups or
entities referred to in Annex 2 hereto, or to make assets or economic resources
available to them, directly or indirectly.
3. The State Secretariat for Economic Affairs (SECO) may exempt payments
related to democratisation or humanitarian projects from the prohibitions under
paragraphs 1 and 2 above.
4. The SECO may authorise, after consulting the competent services of the Federal
Department of Foreign Affairs and the Federal Department of Finance, payments from
blocked accounts, transfers of frozen capital assets and the release of frozen economic
resources, in order to protect Swiss interests or to prevent hardship cases.”
Article 4 – Mandatory declaration
“1. Anyone holding or managing assets acknowledged to be covered by the freezing
of assets under Article 3 § 1 hereof must immediately declare them to the SECO.
2. Any person or organisation knowing of economic resources acknowledged to be
covered by the freezing of economic resources under Article 3 § 1 hereof must
immediately declare them to the SECO.
3. The declaration must give the name of the beneficiary, the purpose and the
amount of the assets or economic resources frozen.”
Article 4a – Entry into and transit through Switzerland
“1. Entry into and transit through Switzerland shall be prohibited for the individuals
listed in Annex 2 hereto.
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2. The Federal Office for Migration may, in conformity with the decisions of the
United Nations Security Council or for the protection of Swiss interests, grant
exemptions.”

B. International law
1. United Nations Charter
67. The United Nations Charter was signed in San Francisco on 26 June
1945. The relevant provisions for the present case read as follows.
Preamble
“We the peoples of the United Nations, determined
to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime
has brought untold sorrow to mankind, and
to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human
person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and
to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising
from treaties and other sources of international law can be maintained, and
to promote social progress and better standards of life in larger freedom,
and for these ends
to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbors,
and
to unite our strength to maintain international peace and security, and
to ensure, by the acceptance of principles and the institution of methods, that armed
force shall not be used, save in the common interest, and
to employ international machinery for the promotion of the economic and social
advancement of all peoples,
have resolved to combine our efforts to accomplish these aims.
Accordingly, our respective Governments, through representatives assembled in the
city of San Francisco, who have exhibited their full powers found to be in good and
due form, have agreed to the present Charter of the United Nations and do hereby
establish an international organization to be known as the United Nations.”
Article 1
“The Purposes of the United Nations are:
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1. To maintain international peace and security, and to that end: to take effective
collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the
suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by
peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law,
adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a
breach of the peace;
...
3. To achieve international cooperation in solving international problems of an
economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and
encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without
distinction as to race, sex, language, or religion; and
...”
Article 24
“1. In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its
members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of
international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this
responsibility the Security Council acts on their behalf.
2. In discharging these duties the Security Council shall act in accordance with the
Purposes and Principles of the United Nations. The specific powers granted to the
Security Council for the discharge of these duties are laid down in Chapters VI, VII,
VIII, and XII.
...”
Article 25
“The members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of
the Security Council in accordance with the present Charter.”

68. Chapter VII of the Charter is entitled “Action with respect to threats
to the peace, breaches of the peace, and acts of aggression”. Article 39 reads
as follows:
“The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace,
breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide
what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or
restore international peace and security.”

69. Chapter XVI is entitled “Miscellaneous Provisions”. Article 103
reads as follows:
“In the event of a conflict between the obligations of the members of the United
Nations under the present Charter and their obligations under any other international
agreement, their obligations under the present Charter shall prevail.”
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2. Resolutions adopted by the Security Council in connection with its
measures against al-Qaeda and the Taliban and that are relevant to
the present case
70. Resolution 1267 (1999) was adopted on 15 October 1999. It created
the Sanctions Committee, consisting of all Security Council members. This
Committee was in particular entrusted with the task of requesting all States
to keep it informed of the steps taken to ensure the effective implementation
of the measures required under the Resolution, namely the denial of
permission for aircraft associated with the Taliban to use their territory for
take-off or landing, unless the Sanctions Committee had approved the flight
in advance for humanitarian reasons and, secondly, the freezing of the
Taliban’s funds and other financial resources. The relevant parts of this
Resolution read as follows.
Resolution 1267 (1999)
“...
The Security Council,
Reaffirming its previous resolutions, in particular Resolutions 1189 (1998) of
13 August 1998, 1193 (1998) of 28 August 1998 and 1214 (1998) of 8 December
1998, and the statements of its President on the situation in Afghanistan,
Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, territorial
integrity and national unity of Afghanistan, and its respect for Afghanistan’s cultural
and historical heritage,
Reiterating its deep concern over the continuing violations of international
humanitarian law and of human rights, particularly discrimination against women and
girls, and over the significant rise in the illicit production of opium, and stressing that
the capture by the Taliban of the Consulate-General of the Islamic Republic of Iran
and the murder of Iranian diplomats and a journalist in Mazar-e-Sharif constituted
flagrant violations of established international law,
Recalling the relevant international counterterrorism conventions and in particular
the obligations of parties to those conventions to extradite or prosecute terrorists,
Strongly condemning the continuing use of Afghan territory, especially areas
controlled by the Taliban, for the sheltering and training of terrorists and planning of
terrorist acts, and reaffirming its conviction that the suppression of international
terrorism is essential for the maintenance of international peace and security,
Deploring the fact that the Taliban continues to provide safe haven to [Osama bin
Laden] and to allow him and others associated with him to operate a network of
terrorist training camps from Taliban-controlled territory and to use Afghanistan as a
base from which to sponsor international terrorist operations,
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Noting the indictment of [Osama bin Laden] and his associates by the United States
of America for, inter alia, the 7 August 1998 bombings of the United States embassies
in Nairobi, Kenya, and Dar es Salaam, Tanzania and for conspiring to kill American
nationals outside the United States, and noting also the request of the United States of
America to the Taliban to surrender them for trial (S/1999/1021),
Determining that the failure of the Taliban authorities to respond to the demands in
paragraph 13 of Resolution 1214 (1998) constitutes a threat to international peace and
security,
Stressing its determination to ensure respect for its resolutions,
Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,
...
3. Decides that on 14 November 1999 all States shall impose the measures set out
in paragraph 4 below, unless the Council has previously decided, on the basis of a
report of the Secretary-General, that the Taliban has fully complied with the
obligation set out in paragraph 2 above;
4. Decides further that, in order to enforce paragraph 2 above, all States shall:
(a) Deny permission for any aircraft to take off from or land in their territory if it is
owned, leased or operated by or on behalf of the Taliban as designated by the
Committee established by paragraph 6 below, unless the particular flight has been
approved in advance by the Committee on the grounds of humanitarian need,
including religious obligation such as the performance of the Hajj;
(b) Freeze funds and other financial resources, including funds derived or generated
from property owned or controlled directly or indirectly by the Taliban, or by any
undertaking owned or controlled by the Taliban, as designated by the Committee
established by paragraph 6 below, and ensure that neither they nor any other funds or
financial resources so designated are made available, by their nationals or by any
persons within their territory, to or for the benefit of the Taliban or any undertaking
owned or controlled, directly or indirectly, by the Taliban, except as may be
authorized by the Committee on a case-by-case basis on the grounds of humanitarian
need;
5. Urges all States to cooperate with efforts to fulfil the demand in paragraph 2
above, and to consider further measures against [Osama bin Laden] and his associates;
6. Decides to establish, in accordance with rule 28 of its provisional rules of
procedure, a Committee of the Security Council consisting of all the members of the
Council to undertake the following tasks and to report on its work to the Council with
its observations and recommendations:
...
7. Calls upon all States to act strictly in accordance with the provisions of this
Resolution, notwithstanding the existence of any rights or obligations conferred or
imposed by any international agreement or any contract entered into or any licence or
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permit granted prior to the date of coming into force of the measures imposed by
paragraph 4 above;
8. Calls upon States to bring proceedings against persons and entities within their
jurisdiction that violate the measures imposed by paragraph 4 above and to impose
appropriate penalties;
9. Calls upon all States to cooperate fully with the Committee established by
paragraph 6 above in the fulfilment of its tasks, including supplying such information
as may be required by the Committee in pursuance of this Resolution;
10. Requests all States to report to the Committee established by paragraph 6 above
within 30 days of the coming into force of the measures imposed by paragraph 4
above on the steps they have taken with a view to effectively implementing paragraph
4 above;
...”

71. By Resolution 1333 (2000), adopted on 19 December 2000, the
Security Council extended the application of the sanctions provided for
under Resolution 1267 (1999) to any individuals or entities identified by the
Sanctions Committee as being associated with al-Qaeda or Osama bin
Laden. The Resolution further required a list to be maintained for the
implementation of the United Nations sanctions. The passages that are
relevant to the present case read as follows.
Resolution 1333 (2000)
“...
The Security Council,
Reaffirming its previous resolutions, in particular Resolution 1267 (1999) of
15 October 1999 and the statements of its President on the situation in Afghanistan,
Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, territorial
integrity and national unity of Afghanistan, and its respect for Afghanistan’s cultural
and historical heritage,
Recognizing the critical humanitarian needs of the Afghan people,
...
8. Decides that all States shall take further measures:
(a) To close immediately and completely all Taliban offices in their territories;
(b) To close immediately all offices of Ariana Afghan Airlines in their territories;
(c) To freeze without delay funds and other financial assets of [Osama bin Laden]
and individuals and entities associated with him as designated by the Committee,
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including those in the [al-Qaeda] organization, and including funds derived or
generated from property owned or controlled directly or indirectly by [Osama bin
Laden] and individuals and entities associated with him, and to ensure that neither
they nor any other funds or financial resources are made available, by their nationals
or by any persons within their territory, directly or indirectly for the benefit of [Osama
bin Laden], his associates or any entities owned or controlled, directly or indirectly,
by [Osama bin Laden] or individuals and entities associated with him including the
[al-Qaeda] organization and requests the Committee to maintain an updated list, based
on information provided by States and regional organizations, of the individuals and
entities designated as being associated with [Osama bin Laden], including those in the
[al-Qaeda] organization;
...
12. Decides further that the Committee shall maintain a list of approved
organizations and governmental relief agencies which are providing humanitarian
assistance to Afghanistan, including the United Nations and its agencies,
governmental relief agencies providing humanitarian assistance, the International
Committee of the Red Cross and non-governmental organizations as appropriate, that
the prohibition imposed by paragraph 11 above shall not apply to humanitarian flights
operated by, or on behalf of, organizations and governmental relief agencies on the
list approved by the Committee, that the Committee shall keep the list under regular
review, adding new organizations and governmental relief agencies as appropriate and
that the Committee shall remove organizations and governmental agencies from the
list if it decides that they are operating, or are likely to operate, flights for other than
humanitarian purposes, and shall notify such organizations and governmental agencies
immediately that any flights operated by them, or on their behalf, are thereby subject
to the provisions of paragraph 11 above;
...
16. Requests the Committee to fulfil its mandate by undertaking the following tasks
in addition to those set out in Resolution 1267 (1999):
(a) To establish and maintain updated lists based on information provided by States,
regional, and international organizations of all points of entry and landing areas for
aircraft within the territory of Afghanistan under control by the Taliban and to notify
member States of the contents of such lists;
(b) To establish and maintain updated lists, based on information provided by States
and regional organizations, of individuals and entities designated as being associated
with [Osama bin Laden], in accordance with paragraph 8 (c) above;
(c) To give consideration to, and decide upon, requests for the exceptions set out in
paragraphs 6 and 11 above;
(d) To establish no later than one month after the adoption of this Resolution and
maintain an updated list of approved organizations and governmental relief agencies
which are providing humanitarian assistance to Afghanistan, in accordance with
paragraph 12 above;
...
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17. Calls upon all States and all international and regional organizations, including
the United Nations and its specialized agencies, to act strictly in accordance with the
provisions of this Resolution, notwithstanding the existence of any rights or
obligations conferred or imposed by any international agreement or any contract
entered into or any licence or permit granted prior to the date of coming into force of
the measures imposed by paragraphs 5, 8, 10 and 11 above;
...”

72. In Resolution 1363 (2001), adopted on 30 July 2001, the Security
Council decided to set up a mechanism to monitor the measures imposed by
Resolutions 1267 (1999) and 1333 (2000) (“the Monitoring Group”),
consisting of up to five experts selected on the basis of equitable
geographical distribution.
73. In Resolution 1373 (2001), adopted on 28 September 2001 –
following the events of 11 September 2001 – the Security Council decided
that States should take a series of measures to combat international
terrorism and ensure effective border controls in this connection. The
passages that are relevant to the present case read as follows.
Resolution 1373 (2001)
“...
The Security Council,
...
1. Decides that all States shall:
(a) Prevent and suppress the financing of terrorist acts;
(b) Criminalize the wilful provision or collection, by any means, directly or
indirectly, of funds by their nationals or in their territories with the intention that the
funds should be used, or in the knowledge that they are to be used, in order to carry
out terrorist acts;
(c) Freeze without delay funds and other financial assets or economic resources of
persons who commit, or attempt to commit, terrorist acts or participate in or facilitate
the commission of terrorist acts; of entities owned or controlled directly or indirectly
by such persons; and of persons and entities acting on behalf of, or at the direction of
such persons and entities, including funds derived or generated from property owned
or controlled directly or indirectly by such persons and associated persons and
entities;
(d) Prohibit their nationals or any persons and entities within their territories from
making any funds, financial assets or economic resources or financial or other related
services available, directly or indirectly, for the benefit of persons who commit or
attempt to commit or facilitate or participate in the commission of terrorist acts, of
entities owned or controlled, directly or indirectly, by such persons and of persons and
entities acting on behalf of or at the direction of such persons;
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2. Decides also that all States shall:
(a) Refrain from providing any form of support, active or passive, to entities or
persons involved in terrorist acts, including by suppressing recruitment of members of
terrorist groups and eliminating the supply of weapons to terrorists;
(b) Take the necessary steps to prevent the commission of terrorist acts, including
by provision of early warning to other States by exchange of information;
(c) Deny safe haven to those who finance, plan, support, or commit terrorist acts, or
provide safe havens;
(d) Prevent those who finance, plan, facilitate or commit terrorist acts from using
their respective territories for those purposes against other States or their citizens;
(e) Ensure that any person who participates in the financing, planning, preparation
or perpetration of terrorist acts or in supporting terrorist acts is brought to justice and
ensure that, in addition to any other measures against them, such terrorist acts are
established as serious criminal offences in domestic laws and regulations and that the
punishment duly reflects the seriousness of such terrorist acts;
...
3. Calls upon all States to:
...
(f) Take appropriate measures in conformity with the relevant provisions of national
and international law, including international standards of human rights, before
granting refugee status, for the purpose of ensuring that the asylum-seeker has not
planned, facilitated or participated in the commission of terrorist acts;
...”

74. In Resolution 1390 (2002), adopted on 16 January 2002, the Security
Council decided to impose a ban on entry and transit for individuals and
entities concerned by the international sanctions. This Resolution also made
the sanctions regime more precise and transparent, because the Sanctions
Committee was requested to update regularly the list of persons concerned
by the sanctions, to promulgate expeditiously such guidelines and criteria as
might be necessary to facilitate the implementation of the sanctions, and to
make any information it considered relevant, including the list of persons
concerned, publicly available. The passages that are relevant to the present
case read as follows:
Resolution 1390 (2002)
“...
The Security Council,
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...
2. Decides that all States shall take the following measures with respect to [Osama
bin Laden], members of the [al-Qaeda] organization and the Taliban and other
individuals, groups, undertakings and entities associated with them, as referred to in
the list created pursuant to Resolutions 1267 (1999) and 1333 (2000) to be updated
regularly by the Committee established pursuant to Resolution 1267 (1999)
hereinafter referred to as ‘the Committee’;
(a) Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources
of these individuals, groups, undertakings and entities, including funds derived from
property owned or controlled, directly or indirectly, by them or by persons acting on
their behalf or at their direction, and ensure that neither these nor any other funds,
financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly, for
such persons’ benefit, by their nationals or by any persons within their territory;
(b) Prevent the entry into or the transit through their territories of these individuals,
provided that nothing in this paragraph shall oblige any State to deny entry into or
require the departure from its territories of its own nationals and this paragraph shall
not apply where entry or transit is necessary for the fulfilment of a judicial process or
the Committee determines on a case by case basis only that entry or transit is justified;
(c) Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer, to these individuals,
groups, undertakings and entities from their territories or by their nationals outside
their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of
all types including weapons and ammunition, military vehicles and equipment,
paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned and technical advice,
assistance, or training related to military activities;
...
8. Urges all States to take immediate steps to enforce and strengthen through
legislative enactments or administrative measures, where appropriate, the measures
imposed under domestic laws or regulations against their nationals and other
individuals or entities operating on their territory, to prevent and punish violations of
the measures referred to in paragraph 2 of this Resolution, and to inform the
Committee of the adoption of such measures, and invites States to report the results of
all related investigations or enforcement actions to the Committee unless to do so
would compromise the investigation or enforcement actions; ...”

75. In Resolution 1526 (2004), adopted on 30 January 2004, the Security
Council requested States, on the submission of new names to be added to
the Committee’s list, to supply information facilitating the identification of
the persons or entities concerned. It also expressly encouraged States to
inform, as far as possible, the persons and entities on the Committee’s list of
the measures taken against them, of the Committee’s guidelines and of
Resolution 1452 (2002) concerning the possibility of exemption from
certain sanctions.
76. In response to a surge in criticism of the sanctions regime, the
Security Council adopted increasingly detailed resolutions to strengthen the
procedural safeguards. In this connection, Resolution 1730 (2006)
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established the current procedure by creating a “focal point” to receive
delisting requests in respect of persons or entities on the lists kept by the
Sanctions Committee. Under that Resolution the focal point was responsible
for forwarding such requests, for their information and possible comments,
to the designating government(s) and to the government(s) of citizenship
and residence. That was to be followed by a consultation between the
governments concerned, with or without the focal point acting as an
intermediary. If recommended by one of those governments, the delisting
request was to be placed on the agenda of the Sanctions Committee, which
would take decisions by consensus among its fifteen members.
77. Resolution 1735 (2006) established a procedure for notifying the
individuals or entities whose names were on the list. It further clarified the
criteria for delisting as follows:
“14. ... the Committee, in determining whether to remove names from the
Consolidated List, may consider, among other things, (i) whether the individual or
entity was placed on the Consolidated List due to a mistake of identity, or (ii) whether
the individual or entity no longer meets the criteria set out in relevant resolutions, in
particular Resolution 1617 (2005); in making the evaluation in (ii) above, the
Committee may consider, among other things, whether the individual is deceased, or
whether it has been affirmatively shown that the individual or entity has severed all
association, as defined in Resolution 1617 (2005), with [al-Qaeda], [Osama bin
Laden], the Taliban, and their supporters, including all individuals and entities on the
Consolidated List;”

78. The procedure was subsequently reinforced with the adoption of
Resolutions 1822 (2008) and 1904 (2009), which post-date the present case.
In the latter, adopted on 17 December 2009, the Security Council decided to
create an Office of the Ombudsperson, whose task is to receive requests
from individuals concerned by the sanctions imposed by the Security
Council in the fight against terrorism. Under that Resolution, persons on the
sanctions list are entitled to obtain information on the reasons for the
measures taken against them and to file delisting petitions with the
Ombudsperson, who examines each case impartially and independently and
then submits a report to the Sanctions Committee explaining the reasons for
or against delisting.
3. Vienna Convention on the Law of Treaties (1969)
79. Article 27 (“Internal law and observance of treaties”) of the Vienna
Convention on the Law of Treaties reads as follows:
“A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its
failure to perform a treaty. ...”

80. Article 30 (“Application of successive treaties relating to the same
subject matter”) reads as follows:
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“1. Subject to Article 103 of the Charter of the United Nations, the rights and
obligations of States Parties to successive treaties relating to the same subject matter
shall be determined in accordance with the following paragraphs.
2. When a treaty specifies that it is subject to, or that it is not to be considered as
incompatible with, an earlier or later treaty, the provisions of that other treaty prevail.
3. When all the parties to the earlier treaty are parties also to the later treaty but the
earlier treaty is not terminated or suspended in operation under Article 59, the earlier
treaty applies only to the extent that its provisions are compatible with those of the
later treaty.
4. When the parties to the later treaty do not include all the parties to the earlier
one:
(a) as between States Parties to both treaties the same rule applies as in paragraph 3;
(b) as between a State Party to both treaties and a State Party to only one of the
treaties, the treaty to which both States are Parties governs their mutual rights and
obligations.
5. Paragraph 4 is without prejudice to Article 41, or to any question of the
termination or suspension of the operation of a treaty under Article 60 or to any
question of responsibility which may arise for a State from the conclusion or
application of a treaty the provisions of which are incompatible with its obligations
towards another State under another treaty.”

4. Work of the United Nations International Law Commission
81. The report of the study group of the International Law Commission
entitled “Fragmentation of international law: difficulties arising from the
diversification and expansion of international law”, published in 2006,
contains the following observations concerning Article 103 of the Charter:
4. Harmonization – systemic integration
“37. In international law, there is a strong presumption against normative conflict.
Treaty interpretation is diplomacy, and it is the business of diplomacy to avoid or
mitigate conflict. This extends to adjudication as well. As Rousseau puts the duties of
a judge in one of the earlier but still more useful discussions of treaty conflict:
... lorsqu’il est en présence de deux accords de volontés divergentes, il doit être
tout naturellement porté à rechercher leur coordination plutôt qu’à consacrer à leur
antagonisme [Charles Rousseau, “De la compatibilité des normes juridiques
contradictoires dans l’ordre international”, RGDIP vol. 39 (1932), p. 153].1
38. This has emerged into a widely accepted principle of interpretation and it may
be formulated in many ways. It may appear as the thumb-rule that when creating new

1. Text in French as per the original.
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obligations, States are assumed not to derogate from their obligations. Jennings and
Watts, for example, note the presence of a:
presumption that the parties intend something not inconsistent with generally
recognized principles of international law, or with previous treaty obligations towards
third States [Sir Robert Jennings and Sir Arthur Watts (eds.), Oppenheim’s
International Law (London: Longman, 1992) (9th ed), p. 1275. For the wide
acceptance of the presumption against conflict – that is the suggestion of harmony –
see also Pauwelyn, Conflict of Norms ..., pp. 240-44].
39. As the International Court of Justice stated in the Right of Passage case:
it is a rule of interpretation that a text emanating from a government must, in
principle, be interpreted as producing and intended to produce effects in accordance
with existing law and not in violation of it [Case concerning the Right of Passage
over Indian Territory (Preliminary Objections) (Portugal v. India) ICJ Reports 1957
p. 142].
...
331. Article 103 does not say that the Charter prevails, but refers to obligations
under the Charter. Apart from the rights and obligations in the Charter itself, this also
covers duties based on binding decisions by United Nations bodies. The most
important case is that of Article 25 that obliges member States to accept and carry out
resolutions of the Security Council that have been adopted under Chapter VII of the
Charter. Even if the primacy of Security Council decisions under Article 103 is not
expressly spelled out in the Charter, it has been widely accepted in practice as well as
in doctrine ...”

5. Relevant international case-law
82. The measures taken under the Security Council resolutions
establishing a listing system and the possibility of reviewing the legality of
such measures have been examined, at international level, by the Court of
Justice of the European Communities (“CJEC”) and by the United Nations
Human Rights Committee.
(a) The case of Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International
Foundation v. Council and Commission (Court of Justice of the European
Communities)

83. The case of Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International
Foundation v. Council of the European Union and Commission of the
European Communities (joined cases C-402/05 P and C-415/05 P –
hereinafter “Kadi”) concerned the freezing of the applicants’ assets pursuant
to European Community Regulations adopted in connection with the
implementation of Security Council Resolutions 1267 (1999), 1333 (2000)
and 1390 (2002), which, among other things, required all United Nations
member States to take measures to freeze the funds and other financial
resources of the individuals and entities identified by the Security Council’s
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Sanctions Committee as being associated with Osama bin Laden, al-Qaeda
or the Taliban. In that case the applicants fell within that category and their
assets had thus been frozen – a measure that for them constituted a breach of
their fundamental right to respect for property as protected by the Treaty
instituting the European Community (“the EC Treaty”). They contended
that the EC Regulations had been adopted ultra vires.
84. On 21 September 2005 the Court of First Instance (which on
1 December 2009 became known as the “General Court”) rejected those
complaints and confirmed the lawfulness of the Regulations, finding mainly
that Article 103 of the Charter had the effect of placing Security Council
resolutions above all other international obligations (except for those
covered by jus cogens), including those arising from the EC Treaty. It
concluded that it was not entitled to review Security Council resolutions,
even on an incidental basis, to ascertain whether they respected fundamental
rights.
85. Mr Kadi appealed to the CJEC (which on 1 December 2009 became
known as the “Court of Justice of the European Union”). The appeal was
examined by a Grand Chamber jointly with another case. In its judgment of
3 September 2008, the CJEC found that, in view of the internal and
autonomous nature of the Community legal order, it had jurisdiction to
review the lawfulness of a Community regulation adopted within the ambit
of that order even if its purpose was to implement a Security Council
resolution. It thus held that, even though it was not for the “Community
judicature” to examine the lawfulness of Security Council resolutions, it
was entitled to review Community acts or acts of member States designed to
give effect to such resolutions, and that this “would not entail any challenge
to the primacy of that resolution in international law”.
86. The CJEC concluded that the Community judicature had to ensure
the review, in principle the full review, of the lawfulness of all Community
acts in the light of the fundamental rights forming an integral part of the
general principles of Community law, including review of Community
measures which, like the contested Regulation, were designed to give effect
to resolutions of the Security Council. The judgment contained the
following relevant passages:
“...
281. In this connection it is to be borne in mind that the Community is based on the
rule of law, inasmuch as neither its member States nor its institutions can avoid
review of the conformity of their acts with the basic constitutional charter, the EC
Treaty, which established a complete system of legal remedies and procedures
designed to enable the Court of Justice to review the legality of acts of the institutions
(Case 294/83 Les Verts v. Parliament [1986] ECR 1339, paragraph 23).
...
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290. It must therefore be considered whether, as the Court of First Instance held, as
a result of the principles governing the relationship between the international legal
order under the United Nations and the Community legal order, any judicial review of
the internal lawfulness of the contested Regulation in the light of fundamental
freedoms is in principle excluded, notwithstanding the fact that, as is clear from the
decisions referred to in paragraphs 281 to 284 above, such review is a constitutional
guarantee forming part of the very foundations of the Community.
...
293. Observance of the undertakings given in the context of the United Nations is
required just as much in the sphere of the maintenance of international peace and
security when the Community gives effect, by means of the adoption of Community
measures taken on the basis of Articles 60 EC and 301 EC, to resolutions adopted by
the Security Council under Chapter VII of the Charter of the United Nations.
294. In the exercise of that latter power it is necessary for the Community to attach
special importance to the fact that, in accordance with Article 24 of the Charter of the
United Nations, the adoption by the Security Council of resolutions under Chapter VII
of the Charter constitutes the exercise of the primary responsibility with which that
international body is invested for the maintenance of peace and security at the global
level, a responsibility which, under Chapter VII, includes the power to determine what
and who poses a threat to international peace and security and to take the measures
necessary to maintain or restore them.
...
296. Although, because of the adoption of such an act, the Community is bound to
take, under the EC Treaty, the measures necessitated by that act, that obligation
means, when the object is to implement a resolution of the Security Council adopted
under Chapter VII of the Charter of the United Nations, that in drawing up those
measures the Community is to take due account of the terms and objectives of the
resolution concerned and of the relevant obligations under the Charter of the United
Nations relating to such implementation.
297. Furthermore, the Court has previously held that, for the purposes of the
interpretation of the contested Regulation, account must also be taken of the wording
and purpose of Resolution 1390 (2002) which that Regulation, according to the fourth
recital in the preamble thereto, is designed to implement (Möllendorf and MöllendorfNiehuus, paragraph 54 and case-law cited).
298. It must however be noted that the Charter of the United Nations does not
impose the choice of a particular model for the implementation of resolutions adopted
by the Security Council under Chapter VII of the Charter, since they are to be given
effect in accordance with the procedure applicable in that respect in the domestic legal
order of each member of the United Nations. The Charter of the United Nations leaves
the members of the United Nations a free choice among the various possible models
for transposition of those resolutions into their domestic legal order.
299. It follows from all those considerations that it is not a consequence of the
principles governing the international legal order under the United Nations that any
judicial review of the internal lawfulness of the contested Regulation in the light of
fundamental freedoms is excluded by virtue of the fact that that measure is intended to
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give effect to a resolution of the Security Council adopted under Chapter VII of the
Charter of the United Nations.
300. What is more, such immunity from jurisdiction for a Community measure like
the contested Regulation, as a corollary of the principle of the primacy at the level of
international law of obligations under the Charter of the United Nations, especially
those relating to the implementation of resolutions of the Security Council adopted
under Chapter VII of the Charter, cannot find a basis in the EC Treaty.”

87. The CJEC concluded that the contested Regulations, which did not
provide for any remedy in respect of the freezing of assets, were in breach
of fundamental rights and were to be annulled.
(b) The case of Sayadi and Vinck v. Belgium (United Nations Human Rights
Committee)

88. In the case brought by Nabil Sayadi and Patricia Vinck against
Belgium (Views of the Human Rights Committee of 22 October 2008,
concerning Communication no. 1472/2006), the Human Rights Committee
had occasion to examine the national implementation of the sanctions
regime established by the Security Council in Resolution 1267 (1999). The
two complainants, Belgian nationals, had been placed on the lists appended
to that Resolution in January 2003, on the basis of information which had
been provided to the Security Council by Belgium, shortly after the
commencement of a domestic criminal investigation in September 2002.
They had submitted several delisting requests at national, regional and
United Nations levels, all to no avail. In 2005, the Brussels Court of First
Instance had ordered the Belgian State, inter alia, to initiate urgently a
delisting procedure with the United Nations Sanctions Committee, and the
State had subsequently done so.
89. The Human Rights Committee noted that the travel ban imposed on
the complainants resulted from the transmittal by Belgium of their names to
the Sanctions Committee, before they had been heard. It thus took the view
that even though Belgium was not competent to remove their names from
either the United Nations or the European Union lists, it was responsible for
the presence of their names on the lists, and for the resulting travel ban. The
Committee found a violation of the complainants’ right to freedom of
movement under Article 12 of the International Covenant on Civil and
Political Rights, because both the dismissal of the criminal investigation and
the State Party’s delisting requests showed that the restrictions were not
necessary to protect national security or public order.
90. The Committee also found an unlawful attack on the complainants’
honour and reputation, in breach of Article 17 of the Covenant, based on the
accessibility of the list on the Internet, a number of press articles, the
transmittal of the information about them prior to the conclusion of the
criminal investigation, and the fact that, despite the State Party’s requests
for removal, their personal contact details were still accessible to the public.
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91. In the Committee’s opinion, although the State Party itself was not
competent to remove the names from the list, it had the duty to do all it
could to obtain that deletion as soon as possible, to provide the
complainants with compensation, to make public the requests for delisting,
and to ensure that similar violations did not occur in the future.
92. On 20 July 2009 the complainants’ names were removed from the
list pursuant to a decision of the Sanctions Committee.
6. Relevant case-law of other States
93. The measures in question have also been examined at national level,
by the United Kingdom Supreme Court and the Canadian Federal Court.
(a) The case of Ahmed and others v. HM Treasury (United Kingdom Supreme
Court)

94. The case of Ahmed and others v. HM Treasury, examined by the
Supreme Court of the United Kingdom on 27 January 2010, concerned the
freezing of the appellants’ assets in accordance with the sanctions regime
introduced by Resolutions 1267 (1999) and 1373 (2001). The Supreme
Court took the view that the government had acted ultra vires the powers
conferred upon it by section 1 of the United Nations Act 1946 in making
certain orders to implement Security Council resolutions on sanctions.
95. In particular, Lord Hope, Deputy President of the Supreme Court,
made the following observations:
“6. ... The consequences of the Orders that were made in this case are so drastic and
so oppressive that we must be just as alert to see that the coercive action that the
Treasury have taken really is within the powers that the 1946 Act has given them.
Even in the face of the threat of international terrorism, the safety of the people is not
the supreme law. We must be just as careful to guard against unrestrained
encroachments on personal liberty.”

96. He acknowledged that the appellants had been deprived of an
effective remedy and in that connection found as follows:
“81. I would hold that G is entitled to succeed on the point that the regime to which
he has been subjected has deprived him of access to an effective remedy. As Mr Swift
indicates, seeking a judicial review of the Treasury’s decision to treat him as a
designated person will get him nowhere. G answers to that description because he has
been designated by the 1267 Committee [the Sanctions Committee]. What he needs if
he is to be afforded an effective remedy is a means of subjecting that listing to judicial
review. This is something that, under the system that the 1267 Committee currently
operates, is denied to him. I would hold that Article 3 § 1 (b) of the AQO [al-Qaeda
Order], which has this effect, is ultra vires section 1 of the 1946 Act. It is not
necessary to consider for the purposes of this case whether the AQO as a whole is
ultra vires except to say that I am not to be taken as indicating that Article 4 of that
Order, had it been applicable in G’s case, would have survived scrutiny.
82. I would treat HAY’s case in the same way. He too is a designated person by
reason of the fact that his name is on the 1267 Committee’s list. As has already been
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observed, the United Kingdom is now seeking that his name should be removed from
it. By letter dated 1 October 2009 the Treasury’s Sanctions Team informed his
solicitors that the delisting request was submitted on 26 June 2009 but that at the
Committee’s first consideration of it a number of States were not in a position to
accede to the request. Further efforts to obtain delisting are continuing, but this has
still not been achieved. So he remains subject to the AQO. In this situation he too is
being denied an effective remedy.”

97. The Supreme Court found unlawful both the order implementing
Resolution 1373 (2001) in a general counterterrorism context (“the
Terrorism Order”) and the order implementing the al-Qaeda and Taliban
Resolutions (“the al-Qaeda Order”). However, it annulled the al-Qaeda
Order only in so far as it did not provide for an effective remedy (see Lord
Brown’s dissenting opinion on this point).
(b) The case of Abdelrazik v. Canada (Minister of Foreign Affairs) (Federal
Court, Canada)

98. In its judgment of 4 June 2009 in the case of Abdelrazik v. Canada
(Minister of Foreign Affairs), Canada’s Federal Court took the view that the
listing procedure of the al-Qaeda and Taliban Sanctions Committee was
incompatible with the right to an effective remedy. The case concerned a
ban on the return to Canada of the applicant, who had Canadian and
Sudanese nationality, as a result of the application by Canada of the
Security Council Resolutions establishing the sanctions regime. The
applicant was thus forced to live in the Canadian embassy in Khartoum,
Sudan, fearing possible detention and torture should he leave this sanctuary.
99. Zinn J, who pronounced the lead judgment in the case, stated in
particular:
“51. I add my name to those who view the 1267 Committee regime as a denial of
basic legal remedies and as untenable under the principles of international human
rights. There is nothing in the listing or delisting procedure that recognizes the
principles of natural justice or that provides for basic procedural fairness.”

100. He further observed:
“54. ... it is frightening to learn that a citizen of this or any other country might find
himself on the 1267 Committee list, based only on suspicion.”

101. After reviewing the measures implementing the travel ban on the
basis of the al-Qaeda and Taliban Resolutions, the judge concluded that the
applicant’s right to enter Canada had been breached, contrary to the
provisions of the Canadian Charter of Rights and Freedoms (see
paragraphs 62 et seq. of the judgment).
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THE LAW
I. THE GOVERNMENT’S PRELIMINARY OBJECTIONS
A. Compatibility of the complaints with the Convention and
Protocols thereto
1. The parties’ submissions
(a) The Government

102. The Government requested the Court to declare the application
inadmissible as being incompatible ratione personae with the Convention.
They argued that the impugned measures had been based on Security
Council Resolutions 1267 (1999) et seq., which, under Articles 25 and 103
of the United Nations Charter, were binding and prevailed over any other
international agreement. In this connection they referred in particular to the
provisional measures order of the International Court of Justice in the case
concerning Questions of Interpretation and Application of the 1971
Montreal Convention arising from the Aerial Incident at Lockerbie (Libyan
Arab Jamahiriya v. United Kingdom), Provisional Measures, Order of
14 April 1992, ICJ Reports 1992, p. 15, § 39:
“Whereas both Libya and the United Kingdom, as members of the United Nations,
are obliged to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance
with Article 25 of the Charter; whereas the Court, which is at the stage of proceedings
on provisional measures, considers that prima facie this obligation extends to the
decision contained in Resolution 748 (1992); and whereas, in accordance with
Article 103 of the Charter, the obligations of the Parties in that respect prevail over
their obligations under any other international agreement, including the Montreal
Convention;”

The Government argued that, in those circumstances, Switzerland could
not be held responsible internationally for the implementation of the
measures in issue.
103. The Government added that those measures, emanating as they did
from the United Nations Security Council, fell outside the scope of the
Court’s review. The application in the present case was therefore also
inadmissible ratione materiae.
(b) The applicant

104. The applicant argued that his application was compatible ratione
personae with the Convention. He took the view that the direct effect of the
obligations under the Security Council Resolutions was irrelevant to the
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issue of whether or not the restrictions imposed on him were attributable to
the respondent State, since those restrictions had been authorised by the
Government at national level in accordance with Article 190 of the Federal
Constitution. Relying on Article 27 of the Vienna Convention on the Law of
Treaties, he added that Switzerland could not hide behind its domestic legal
arrangements when it came to fulfilling its international obligations (see
paragraph 79 above).
105. The applicant also took the view that the Swiss authorities had
applied the possibilities of derogation envisaged in the Security Council
Resolutions in a much more restrictive manner than was required by the
sanctions regime. The Federal Court itself had noted this in its judgment of
14 November 2007. Rather than automatically having to implement the
Security Council Resolutions, the national authorities had therefore enjoyed
a certain margin of appreciation in taking the measures in issue. The
applicant added in this connection that his delisting, as decided by the
Sanctions Committee on 23 September 2009, had not taken effect in
Switzerland until a week later. He saw this as further proof that the
application of the Security Council Resolutions was not automatic.
106. Lastly, the applicant argued that it was not a matter, in the present
case, of calling into question the primacy of the United Nations Charter
under Article 103 thereof – a finding of a violation of the Convention not
being, in his opinion, capable of affecting the validity of States’
international obligations – but simply of ensuring that the Charter was not
used as a pretext to avoid compliance with the provisions of the Convention.
2. Submissions of third-party interveners
(a) The French Government

107. The French Government took the view that the reservation of
Convention observance, in the sense of ensuring “equivalent protection”,
could not be applied appropriately in the present case because the measures
laid down by Switzerland arose necessarily from the United Nations
Security Council Resolutions, which all States were required to apply and
which also had to be given precedence over any other international rule. In
those circumstances France was of the view that the measures in question
could not be regarded as falling within Switzerland’s “jurisdiction” for the
purposes of Article 1 of the Convention; otherwise that notion would be
rendered meaningless.
108. The French Government pointed out that, although in its judgment
of 30 June 2005 in Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim
Şirketi v. Ireland ([GC], no. 45036/98, ECHR 2005-VI) (hereinafter
“Bosphorus”) the Court had regarded as compatible with Article 1 of the
Convention an application disputing the validity of a national measure
simply implementing a regulation of the European Communities that itself
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stemmed from a Security Council resolution, the Court had noted in that
judgment that it was the EC Regulation and not the Security Council
Resolution that constituted the legal basis of the national measure in issue
(ibid., § 145).
109. The French Government were also convinced that, even though the
measures in issue did not concern missions conducted outside the territory
of the member States, like those in Behrami v. France and Saramati v.
France, Germany and Norway ((dec.) [GC], nos. 71412/01 and 78166/01,
2 May 2007) (hereinafter “Behrami and Saramati”), but rather measures
implemented in domestic law, the arguments emerging from that case-law,
which stemmed from the nature of the Security Council’s missions and
States’ obligations arising therefrom, should lead the Court likewise to
declare the disputed measures attributable to the United Nations and thus to
find the applicant’s complaints incompatible ratione personae with the
Convention. Thus they argued that the present case provided the Court with
an opportunity to transpose onto the member States’ actual territory the
principles established in Behrami and Saramati, taking into account the
hierarchy of international law norms and the various legal spheres arising
therefrom.
110. The French Government also pointed out that, in its Kadi judgment
(see paragraph 83 above), the CJEC had relied on the constitutional nature
of the EC Treaty for its review of a regulation implementing Security
Council resolutions. Such considerations being absent in the present case,
the French Government had difficulty conceiving what could justify a
finding by the Court, in disregard of Article 103 of the United Nations
Charter, that Switzerland was responsible for the implementation of
resolutions that it was required to apply and to which it also had to give
precedence over any other undertaking.
(b) The United Kingdom Government

111. The United Kingdom Government observed that the entry-andtransit ban had been imposed on the applicant in the context of the Taliban
Ordinance, which they regarded as having merely implemented Security
Council resolutions that were binding on all States, having been adopted
under Chapter VII of the United Nations Charter (Article 25 thereof): the
obligations arising from those resolutions thus took precedence, under
Article 103 of the Charter, over all other international agreements. In this
connection the United Kingdom Government were of the opinion that the
effectiveness of the sanctions regime set up to maintain international peace
and security would be seriously compromised if priority were given to the
rights arising from Article 5 or 8 of the Convention. They took the view
that, particularly in paragraph 2 (b) of Resolution 1390 (2002), the Security
Council had used “clear and explicit language” to impose on States specific
measures that might conflict with their other international obligations, in
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particular those arising from human rights instruments. Referring to the
judgment recently delivered in Al-Jedda v. the United Kingdom ([GC], no.
27021/08, § 102, ECHR 2011), they thus argued that the respondent State
had been obliged to apply the measures in issue.
(c) JUSTICE

112. The organisation JUSTICE considered that the sanctions regime
established by Security Council Resolution 1267 (1999) was the source of
the draconian restrictions on the Convention rights of the listed persons and
their families, in particular the right to respect for their private and family
life, the right to the enjoyment of property and freedom of movement.
113. The severity of that interference with Convention rights was
exacerbated by the inability of the listed persons to challenge effectively the
decision to list them, including the evidential basis for the decision.
Consequently, the sanctions regime also failed to afford those persons and
their families the right of access to a court and the right to an effective
remedy. JUSTICE took the view that the procedures of the Sanctions
Committee did not therefore provide equivalent protection for those
Convention rights.
114. Those conclusions, it observed, were reflected in the findings of the
Eminent Jurists Panel on Terrorism, Counter-Terrorism and Human Rights,
the United Nations Special Rapporteur on Terrorism and Human Rights and
in the decisions of the Canadian Federal Court (Abdelrazik), the United
Kingdom Supreme Court (Ahmed) and the CJEC (Kadi) (see “Relevant
international case-law” and “Relevant case-law of other States”,
paragraphs 82-92 and 93-101 above).
115. JUSTICE was convinced that the Court was not obliged to interpret
Article 103 of the Charter in such a manner that it would result in
Convention rights being displaced. In particular, the “maintenance of
international peace and security”, though the primary function of the
Security Council, was not the pre-eminent principle either of international
law or of the Charter. At least equal importance was to be attached to the
principle of respect for fundamental rights, as indeed was reflected in the
Preamble to the Charter.
3. The Court’s assessment
116. In the light of the arguments set out by the parties and third-party
interveners, the Court must determine whether it has jurisdiction to entertain
the complaints raised by the applicant. For that purpose it will have to
examine whether the application falls within the scope of Article 1 of the
Convention and thus engages the responsibility of the respondent State.
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(a) Compatibility ratione personae

117. Article 1 of the Convention reads as follows:
“The High Contracting Parties shall secure to everyone within their jurisdiction the
rights and freedoms defined in Section I of [the] Convention.”

118. As provided by this Article, the engagement undertaken by a
Contracting State is confined to “securing” (“reconnaître” in the French
text) the listed rights and freedoms to persons within its own “jurisdiction”
(see Al-Skeini and Others v. the United Kingdom [GC], no. 55721/07, § 130,
ECHR 2011; Al-Jedda, cited above, § 74; Banković and Others v. Belgium
and Others (dec.) [GC], no. 52207/99, § 66, ECHR 2001-XII; and Soering
v. the United Kingdom, 7 July 1989, § 86, Series A no. 161). “Jurisdiction”
under Article 1 is a threshold criterion for a Contracting State to be able to
be held responsible for acts or omissions attributable to it which give rise to
an allegation of infringement of rights and freedoms set forth in the
Convention (see Al-Skeini and Others, cited above, § 130; Al-Jedda, cited
above, § 74; and Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia [GC],
no. 48787/99, § 311, ECHR 2004-VII).
119. The notion of jurisdiction reflects the meaning given to that term in
public international law (see Assanidze v. Georgia [GC], no. 71503/01,
§ 137, ECHR 2004-II; Gentilhomme and Others v. France, nos. 48205/99,
48207/99 and 48209/99, § 20, 14 May 2002; and Banković and Others,
cited above, §§ 59-61), such that a State’s jurisdiction is primarily territorial
(see Al-Skeini and Others, cited above, § 131, and Banković and Others,
cited above, § 59) and is presumed to be exercised normally throughout the
State’s territory (see Ilaşcu and Others, cited above, § 312).
120. Relying on the Court’s decision in Behrami and Saramati (cited
above), the intervening French Government, in particular, argued that the
measures taken by the member States of the United Nations to implement
Security Council resolutions under Chapter VII of the Charter were
attributable to the United Nations and were thus incompatible ratione
personae with the Convention. The Court cannot endorse that argument. It
would point out that it found in Behrami and Saramati that the impugned
acts and omissions of the Kosovo Force (KFOR), whose powers had been
validly delegated to it by the Security Council under Chapter VII of the
Charter, and those of the United Nations Interim Administration Mission in
Kosovo (UNMIK), a subsidiary organ of the United Nations set up under
the same Chapter, were directly attributable to the United Nations, an
organisation of universal jurisdiction fulfilling its imperative collectivesecurity objective (ibid., § 151). In the present case, by contrast, the relevant
Security Council resolutions, especially Resolutions 1267 (1999), 1333
(2000), 1373 (2001) and 1390 (2002), required States to act in their own
names and to implement them at national level.
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121. In the present case the measures imposed by the Security Council
Resolutions were implemented at national level by an Ordinance of the
Federal Council, and the applicant’s requests for exemption from the ban on
entry into Swiss territory were rejected by the Swiss authorities (the Federal
Office of Immigration, Integration and Emigration – IMES, then the Federal
Office for Migration – FOM). The acts in question therefore relate to the
national implementation of United Nations Security Council resolutions
(see, mutatis mutandis, Bosphorus, cited above, § 137, and contrast Behrami
and Saramati, cited above, § 151). The alleged violations of the Convention
are thus attributable to Switzerland.
122. The measures in issue were therefore taken in the exercise by
Switzerland of its “jurisdiction” within the meaning of Article 1 of the
Convention. The impugned acts and omissions are thus capable of engaging
the respondent State’s responsibility under the Convention. It also follows
that the Court has jurisdiction ratione personae to entertain the present
application.
123. Accordingly, the Court dismisses the objection that the application
is incompatible ratione personae with the Convention.
(b) Compatibility ratione materiae

124. The Government argued that the present application was also
incompatible ratione materiae with the Convention. In this connection they
emphasised the binding nature of the resolutions adopted by the Security
Council under Chapter VII of the United Nations Charter and its primacy
over any other international agreement, in accordance with Article 103
thereof.
125. The Court finds that these arguments concern more the merits of
the complaints than their compatibility with the Convention. Consequently,
the Government’s objection as to the incompatibility ratione materiae of the
application with the Convention should be joined to the merits.
B. Whether the applicant is a “victim”
1. The parties’ submissions
126. The Government pointed out that on 23 September 2009 the
applicant’s name had been deleted from the list annexed to the Security
Council Resolutions providing for the impugned sanctions and on
29 September 2009 the Taliban Ordinance had been amended accordingly,
with effect from 2 October 2009. Thus, they argued, the impugned measures
against the applicant had been completely discontinued. In the
Government’s opinion, the dispute had therefore been resolved within the
meaning of Article 37 § 1 (b) of the Convention and, as a result, they asked
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the Court to strike the application out of its list, in accordance with that
provision.
127. The applicant disagreed with that argument. He took the view that
the mere fact that the situation had evolved in such a way that his name had
been deleted from the Sanctions Committee’s list, that the Taliban
Ordinance had been amended accordingly and that the sanctions against him
had been lifted, since the beginning of October 2009, had not deprived him
of his victim status as regards the breaches of his rights prior to that date.
2. The Court’s assessment
128. It is the settled case-law of the Court that the word “victim” in the
context of Article 34 of the Convention denotes the person directly affected
by the act or omission in issue, the existence of a violation of the
Convention being conceivable even in the absence of prejudice; prejudice is
relevant only in the context of Article 41. Consequently, a decision or
measure favourable to an applicant is not in principle sufficient to deprive
him of his status as a “victim” unless the national authorities have
acknowledged, either expressly or in substance, and then afforded redress
for, the breach of the Convention (see, among other authorities, Gäfgen v.
Germany [GC], no. 22978/05, § 115, ECHR 2010; Association Ekin v.
France (dec.), no. 39288/98, 18 January 2000; Brumărescu v. Romania
[GC], no. 28342/95, § 50, ECHR 1999-VII; Amuur v. France, 25 June 1996,
§ 36, Reports of Judgments and Decisions 1996-III; and Eckle v. Germany,
15 July 1982, § 66, Series A no. 51).
129. In the present case, the Court observes that the sanctions imposed
on the applicant have been lifted and that he is now authorised to cross the
border of Campione d’Italia to enter or pass through Switzerland freely.
However, the lifting of sanctions, which was not decided until SeptemberOctober 2009, has not deprived the applicant of his status as victim of the
restrictions from which he suffered from the time his name was added, in
November 2001, to the Sanctions Committee’s list and to the list annexed to
the Taliban Ordinance, or at least from 27 November 2003, when he was
informed that he was no longer authorised to cross the border (see
paragraph 26 above). The lifting of the sanctions cannot be regarded as an
acknowledgment by the Government, even implicitly, of a violation of the
Convention, for the purposes of the above-cited case-law. Moreover, it was
not followed by any redress within the meaning of that case-law.
130. Accordingly, the applicant may claim to have been the victim of the
alleged violations of the Convention for a period of at least six years. As a
result, the Government’s objection as to an alleged lack of victim status
should be dismissed.
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C. Whether domestic remedies have been exhausted
1. The parties’ submissions
(a) The Government

131. The Government observed that, according to the Security Council’s
sanctions regime, exemptions from the entry-and-transit ban could be
granted when they were necessary for the fulfilment of a judicial process, or
for other reasons, in particular of a medical, humanitarian or religious
nature, subject to the approval of the Sanctions Committee (see
Resolution 1390 (2002), paragraph 2(b)). To take account of such situations,
Article 4a § 2 of the Taliban Ordinance provided that the FOM could, in
accordance with the decisions of the Security Council or for the protection
of Swiss interests, grant exemptions.
132. The Government contended that the various decisions given by the
FOM had not been appealed against, and the action taken before it
concerned only the question of the delisting of the applicant and the
organisations associated with him from Annex 2 to the Taliban Ordinance.
133. The Government pointed out that, both before and after the Federal
Court’s judgment, the applicant had not appealed against any decision of the
former IMES or of the FOM (the IMES having been incorporated into the
FOM on its creation in 2005) concerning exemptions from the sanctions
regime. In addition, the authorities had granted exemptions (in decisions of
20 September 2006 and 11 September 2008) that had not been used by the
applicant. The applicant had explained in this connection that the duration
of the exemptions had not been sufficient, in view of his age and the
distance to be travelled, for him to make the intended journeys. On this
subject the Government pointed out that the first exemption, for one day,
had been granted for a journey to Milan in connection with judicial
proceedings, and that it took only one hour to drive from Campione d’Italia
to the centre of Milan. The second exemption, for two days, had been
granted to the applicant for a journey to Berne and Sion, both cities being
less than three and a half hours away from Campione by car.
134. Lastly, the Government argued that the applicant could at any time
have requested to move house, even temporarily, to another part of Italy, the
country of which he was a national. Such a request would have been
submitted by the competent Swiss authority (the IMES, then the FOM) to
the Sanctions Committee. As the sanctions had been formulated in general
terms, the Government were of the opinion that the Committee would most
probably have authorised the applicant’s move.
135. For these reasons the Government submitted that the applicant had
failed to exhaust domestic remedies.
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(b) The applicant

136. Concerning the first three refusals by the FOM (26 March 2004,
11 May 2007 and 2 August 2007), the applicant contended that there was no
clear domestic case-law as to whether the Swiss authorities had any margin
of appreciation in the granting of exemptions from the restrictions imposed
on him and that no clarification had been provided by the Federal Court in
this connection. Furthermore, no action appeared to have been taken by the
FOM or any other authority to clarify the position regarding the grant of
exemptions. In his submission it could not therefore be said that an effective
remedy, within the meaning of the Court’s case-law, was available.
137. As regards the Government’s argument that he had failed to make
use of the exemptions granted to him by the FOM (on 20 September 2006
and 11 September 2008), he alleged that they concerned only a partial
lifting of the measures imposed on him, in respect of very specific
situations. Given his age and the length of the journeys involved, he argued
that the exemptions for one or two days were far from sufficient.
138. As to the general sanctions regime, the applicant submitted that he
had exhausted domestic remedies, because he had challenged before the
Federal Court the restrictions imposed by the Taliban Ordinance, of which
he complained before the Court.
139. The applicant further observed that the Government’s argument
that a request to move to another part of Italy would have had greater
prospects of success than the request for delisting was purely speculative.
He also pointed out that such an option – which he did not consider possible
in his case, particularly because of the freezing of his assets by the sanctions
regime and the fact that it had not been envisaged by the Federal Court –
would in any event have provided redress only for part of the impugned
restrictions.
2. The Court’s assessment
140. The Court reiterates that the only remedies Article 35 of the
Convention requires to be exhausted are those that are available and
sufficient and relate to the breaches alleged (see Tsomtsos and Others v.
Greece, 15 November 1996, § 32, Reports 1996-V).
141. The burden of proof is on the Government claiming non-exhaustion
to satisfy the Court that an effective remedy was available in theory and in
practice at the relevant time; that is to say, that the remedy was accessible,
capable of providing redress in respect of the applicant’s complaints and
offered reasonable prospects of success (see V. v. the United Kingdom [GC],
no. 24888/94, § 57, ECHR 1999-IX).
142. Moreover, an applicant who has availed himself of a remedy that is
apparently effective and sufficient cannot be required also to have tried
others that were available but probably no more likely to be successful (see,
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for example, Aquilina v. Malta [GC], no. 25642/94, § 39, ECHR 1999-III,
and Manoussakis and Others v. Greece, 26 September 1996, § 33, Reports
1996-IV).
143. In the present case the Court notes that the applicant did not
challenge the refusals by the IMES and the FOM to grant his requests for
exemption from the sanctions regime and that on two occasions he was
granted exemptions that he did not use (see paragraphs 34 and 57 above).
144. However, even supposing that those exemptions had alleviated
certain effects of the sanctions regime, by allowing him to leave the enclave
of Campione d’Italia for medical or legal reasons, the Court is of the view
that the issue of exemptions was part of a broader situation whose origin lay
in the addition by the Swiss authorities of the applicant’s name to the list
annexed to the Taliban Ordinance, which was based on the Sanctions
Committee’s list. In this connection, it should be observed that the applicant
submitted many requests to the national authorities for the deletion of his
name from the list annexed to the Taliban Ordinance – requests that were
denied by the State Secretariat for Economic Affairs (SECO) and the
Federal Department of Economic Affairs (see paragraphs 30-32 above). The
Federal Council, to which he appealed against the Department’s decision,
referred the case to the Federal Court. By a judgment of 14 November 2007,
that court dismissed his appeal without examining the merits of the
complaints under the Convention. Consequently, the Court takes the view
that the applicant has exhausted domestic remedies relating to the sanctions
regime as a whole, the application of which in his case stemmed from the
addition of his name to the list annexed to the Taliban Ordinance.
145. In these circumstances, the Court does not find it necessary to
address, at this stage, the argument raised by the Government to the effect
that the applicant could have been reasonably expected to move from
Campione d’Italia, where he had been living since 1970, to another region
of Italy. That question will, by contrast, play a certain role when it comes to
examining the proportionality of the impugned measures (see paragraph 190
below).
146. As to the complaint under Article 8 that the addition of the
applicant’s name to the list annexed to the Taliban Ordinance had impugned
his honour and reputation, the Court acknowledges that it was raised, at
least in substance, before the domestic authorities. The applicant indeed
claimed that the addition of his name to the Sanctions Committee’s list was
tantamount to accusing him publicly of being associated with Osama bin
Laden, al-Qaeda and the Taliban, when that was not the case (see
paragraphs 33 and 38 above).
147. Consequently, the Court dismisses the Government’s objection as
to the inadmissibility of the application for failure to exhaust domestic
remedies in respect of the applicant’s complaints under Articles 5 and 8.
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148. As regards the complaint under Article 13, the Court finds that the
objection of non-exhaustion of remedies is closely linked to the merits of
the complaint. Accordingly, the Court joins it to the merits.
II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 8 OF THE CONVENTION
149. The applicant complained that the measure by which he was
prohibited from entering or passing through Switzerland had breached his
right to respect for his private life, including his professional life, and his
family life. He contended that this ban had prevented him from seeing his
doctors in Italy or in Switzerland and from visiting his friends and family.
He further claimed that the addition of his name to the list annexed to the
Taliban Ordinance had impugned his honour and reputation. In support of
these complaints he relied on Article 8 of the Convention, which reads as
follows:
“1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and
his correspondence.
2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right
except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society
in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the
country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals,
or for the protection of the rights and freedoms of others.”

A. Admissibility
150. The Court finds that it should first examine the applicability of
Article 8 in the present case.
151. It reiterates that “private life” is a broad term not susceptible to
exhaustive definition (see, for example, Glor v. Switzerland, no. 13444/04,
§ 52, ECHR 2009; Tysiąc v. Poland, no. 5410/03, § 107, ECHR 2007-I;
Hadri-Vionnet v. Switzerland, no. 55525/00, § 51, 14 February 2008; Pretty
v. the United Kingdom, no. 2346/02, § 61, ECHR 2002-III; and S. and
Marper v. the United Kingdom [GC], nos. 30562/04 and 30566/04, § 66,
ECHR 2008). The Court has found that health, together with physical and
moral integrity, falls within the realm of private life (see Glor, cited above,
§ 54, and X and Y v. the Netherlands, 26 March 1985, § 22, Series A no. 91;
see also Costello-Roberts v. the United Kingdom, 25 March 1993, § 36,
Series A no. 247-C). The right to private life also encompasses the right to
personal development and to establish and develop relationships with other
human beings and the outside world in general (see, for example, S. and
Marper, cited above, § 66).
152. It should moreover be observed that Article 8 also protects the right
to respect for “family life”. Under that provision the State must in particular
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act in a manner calculated to allow those concerned to lead a normal family
life (see Marckx v. Belgium, 13 June 1979, § 31, Series A no. 31). The
Court determines the existence of family life on a case-by-case basis,
looking at the circumstances of each case. The relevant criterion in such
matters is the existence of effective ties between the individuals concerned
(ibid.; see also K. and T. v. Finland [GC], no. 25702/94, § 150, ECHR
2001-VII, and Şerife Yiğit v. Turkey [GC], no. 3976/05, § 93, 2 November
2010).
153. The Court would further reiterate that Article 8 also protects the
right to respect for one’s home (see, for example, Gillow v. the United
Kingdom, 24 November 1986, § 46, Series A no. 109).
154. In the light of that case-law, the Court finds that the complaints
submitted by the applicant under Article 8 are indeed to be examined under
that Article. It cannot be excluded that the measure prohibiting him from
entering Switzerland prevented him – or at least made it more difficult for
him – to consult his doctors in Italy or Switzerland or to visit his friends and
family. Article 8 therefore applies in the present case in both its “private
life” aspect and its “family life” aspect.
155. Furthermore, this complaint is not manifestly ill-founded within the
meaning of Article 35 § 3 of the Convention and no other ground for
declaring it inadmissible has been established. It must therefore be declared
admissible.
B. Merits
1. The parties’ submissions
(a) The applicant

156. The applicant alleged that the restrictions on his freedom of
movement had prevented him from taking part in family events (such as
funerals or weddings), which had taken place during the period when he
was unable to travel freely on account of the sanctions regime. He thus
claimed to be a victim of a violation of his right to respect for his private
and family life. In this connection, he contended that his status as an Italian
national, not resident in the territory of the respondent State, did not prevent
him from complaining of a violation of his rights by Switzerland, especially
given the very special situation of the Campione d’Italia enclave, being
surrounded by Swiss territory. He even took the view that, given the
integration of Campione d’Italia into the Canton of Ticino, in particular its
economic integration, it would have been appropriate for the Swiss
authorities to treat him as a Swiss national for the purposes of the sanctions
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regime. Moreover, he asserted that, contrary to the Government’s allegation,
he did not have the option of living elsewhere in Italy.
157. The applicant further observed that the addition of his name to the
list annexed to the Taliban Ordinance had caused damage to his honour and
reputation, since that list enumerated persons suspected of helping to
finance terrorism. In support of that view he referred to the case of Sayadi
and Vinck v. Belgium (see paragraphs 88-92 above) in which the Human
Rights Committee found that the addition of the complainants’ names to the
Sanctions Committee’s list had constituted an unlawful attack on their
honour.
158. In the applicant’s submission, those circumstances were aggravated
by the fact that he had never been given an opportunity to challenge the
merits of the allegations against him.
159. There had thus been a violation of Article 8 on various counts.
(b) The Government

160. The Government observed that the applicant had been free to
receive all the visits he wished in Campione d’Italia, in particular from his
grandchildren. The applicant had not alleged that it would have been
impossible or particularly difficult for his family or friends to go to
Campione d’Italia, where he could have carried on his family and social life
as he saw fit, without any restriction whatsoever. As regards exceptional
events, such as the marriage of a friend or relative, he could have sought an
exemption from the applicable rules. In addition, as shown in connection
with the exhaustion of domestic remedies, the applicant could have
requested to move to another part of Italy. Lastly, the Convention did not
protect the right of a foreign national to visit a State that had prohibited him
from entering it simply so that he could maintain his residence in an enclave
which he could not leave without crossing that State. For all those reasons
the Government were of the opinion that the disputed measures did not
constitute interference with the rights guaranteed by Article 8.
161. In response to the applicant’s allegation that he had never been able
to find out the factors which had led to the impugned measures, or to
challenge them before a court, the Government stated that, as shown in their
earlier observations, the impugned measures had not breached the
applicant’s rights under Article 8. Consequently, the procedural aspect of
that provision was not applicable.
162. For those reasons the Government were of the opinion that the
restrictions imposed did not constitute an interference with the applicant’s
rights under Article 8. If the Court were to find otherwise, the Government
argued that the measure was in any event necessary in a democratic society
under Article 8 § 2.
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2. The Court’s assessment
(a) Whether there has been an interference

163. The Court finds it appropriate to begin by examining the
applicant’s allegation that he sustained interference with his right to respect
for his private and family life on account of the fact that he was prohibited
from entering or passing through Switzerland.
164. The Court reiterates that a State is entitled, as a matter of wellestablished international law and subject to its treaty obligations, to control
the entry of non-nationals into its territory. In other words, the Convention
does not as such guarantee the right of an alien to enter a particular country
(see, among many other authorities, Maslov v. Austria [GC], no. 1638/03,
§ 68, ECHR 2008; Üner v. the Netherlands [GC], no. 46410/99, § 54,
ECHR 2006-XII; Boujlifa v. France, 21 October 1997, § 42, Reports
1997-VI; and Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United Kingdom,
28 May 1985, § 67, Series A no. 94).
165. In the present case, the Court observes that the Federal Court found
that the impugned measure constituted a significant restriction on the
applicant’s freedom (see paragraph 52 above), as he was in a very specific
situation on account of the location of Campione d’Italia, an enclave
surrounded by the Swiss Canton of Ticino. The Court would endorse that
opinion. It takes the view that the measure preventing the applicant from
leaving the very confined area of Campione d’Italia for at least six years
was likely to make it more difficult for him to exercise his right to maintain
contact with others – in particular his friends and family – living outside the
enclave (see, mutatis mutandis, Agraw v. Switzerland, no. 3295/06, § 51,
and Mengesha Kimfe v. Switzerland, no. 24404/05, §§ 69-72, both
judgments of 29 July 2010).
166. In view of the foregoing, the Court finds that there has been an
interference with the applicant’s right to respect for his private and family
life within the meaning of Article 8 § 1.
(b) Whether the interference was justified

167. The interference with the applicant’s right to respect for his private
and family life, as found above, will breach Article 8 unless it satisfies the
requirements of paragraph 2 of that provision. It thus remains to be
determined whether it was “in accordance with the law”, pursued one or
more of the legitimate aims enumerated in that paragraph and was
“necessary in a democratic society” to achieve such aims. The Court finds it
appropriate first to reiterate certain principles that will guide it in its
subsequent examination.
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(i) General principles

168. According to established case-law, a Contracting Party is
responsible under Article 1 of the Convention for all acts and omissions of
its organs regardless of whether the act or omission in question was a
consequence of domestic law or of the necessity to comply with
international legal obligations. Article 1 makes no distinction as to the type
of rule or measure concerned and does not exclude any part of a Contracting
Party’s “jurisdiction” from scrutiny under the Convention (see Bosphorus,
cited above, § 153, and United Communist Party of Turkey and Others v.
Turkey, 30 January 1998, § 29, Reports 1998-I). Treaty commitments
entered into by a State subsequent to the entry into force of the Convention
in respect of that State may thus engage its responsibility for Convention
purposes (see Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom, no. 61498/08,
§ 128, ECHR 2010, and Bosphorus, cited above, § 154, and the cases cited
therein).
169. Moreover, the Court reiterates that the Convention cannot be
interpreted in a vacuum but must be interpreted in harmony with the general
principles of international law. Account should be taken, as indicated in
Article 31 § 3 (c) of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, of
“any relevant rules of international law applicable in the relations between
the parties”, and in particular the rules concerning the international
protection of human rights (see, for example, Neulinger and Shuruk v.
Switzerland [GC], no. 41615/07, § 131, ECHR 2010; Al-Adsani v. the
United Kingdom [GC], no. 35763/97, § 55, ECHR 2001-XI; and Golder v.
the United Kingdom, 21 February 1975, § 29, Series A no. 18).
170. When creating new international obligations, States are assumed
not to derogate from their previous obligations. Where a number of
apparently contradictory instruments are simultaneously applicable,
international case-law and academic opinion endeavour to construe them in
such a way as to coordinate their effects and avoid any opposition between
them. Two diverging commitments must therefore be harmonised as far as
possible so that they produce effects that are fully in accordance with
existing law (see, to this effect, Al-Saadoon and Mufdhi, cited above, § 126;
Al-Adsani, cited above, § 55; and the Banković decision, cited above,
§§ 55-57; see also the references cited in the International Law Commission
study group’s report entitled “Fragmentation of international law:
difficulties arising from the diversification and expansion of international
law”, paragraph 81 above).
171. As regards, more specifically, the question of the relationship
between the Convention and Security Council resolutions, the Court found
as follows in its Al-Jedda judgment (cited above):
“101. Article 103 of the Charter of the United Nations provides that the obligations
of the members of the United Nations under the Charter shall prevail in the event of a
conflict with obligations under any other international agreement. Before it can
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consider whether Article 103 had any application in the present case, the Court must
determine whether there was a conflict between the United Kingdom’s obligations
under United Nations Security Council Resolution 1546 and its obligations under
Article 5 § 1 of the Convention. In other words, the key question is whether
Resolution 1546 placed the United Kingdom under an obligation to hold the applicant
in internment.
102. In its approach to the interpretation of Resolution 1546, the Court has
reference to the considerations set out in paragraph 76 above. In addition, the Court
must have regard to the purposes for which the United Nations was created. As well
as the purpose of maintaining international peace and security, set out in the first subparagraph of Article 1 of the Charter of the United Nations, the third sub-paragraph
provides that the United Nations was established to ‘achieve international cooperation
in ... promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms’.
Article 24 § 2 of the Charter requires the Security Council, in discharging its duties
with respect to its primary responsibility for the maintenance of international peace
and security, to ‘act in accordance with the Purposes and Principles of the United
Nations’. Against this background, the Court considers that, in interpreting its
resolutions, there must be a presumption that the Security Council does not intend to
impose any obligation on member States to breach fundamental principles of human
rights. In the event of any ambiguity in the terms of a United Nations Security Council
resolution, the Court must therefore choose the interpretation which is most in
harmony with the requirements of the Convention and which avoids any conflict of
obligations. In the light of the United Nations’ important role in promoting and
encouraging respect for human rights, it is to be expected that clear and explicit
language would be used were the Security Council to intend States to take particular
measures which would conflict with their obligations under international human rights
law.”

172. The Grand Chamber confirms those principles. However, in the
present case it observes that, contrary to the situation in Al-Jedda, where the
wording of the resolution in issue did not specifically mention internment
without trial, Resolution 1390 (2002) expressly required States to prevent
the individuals on the United Nations list from entering or transiting through
their territory. As a result, the above-mentioned presumption is rebutted in
the present case, having regard to the clear and explicit language, imposing
an obligation to take measures capable of breaching human rights, that was
used in that Resolution (see also paragraph 7 of Resolution 1267 (1999),
paragraph 70 above, in which the Security Council was even more explicit
in setting aside any other international obligations that might be
incompatible with the Resolution).
(ii) Legal basis

173. The Court notes that the question of the existence of a legal basis is
not a matter of dispute between the parties. It observes that the impugned
measures were taken pursuant to the Taliban Ordinance, adopted to
implement the relevant Security Council resolutions. To be precise, the ban
on entry into and transit through Switzerland was based on Article 4a of that
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Ordinance (see paragraph 66 above). The measures therefore had a
sufficient legal basis.
(iii) Legitimate aim

174. The applicant did not appear to deny that the impugned restrictions
were imposed in pursuit of legitimate aims. The Court finds it established
that those restrictions pursued one or more of the legitimate aims
enumerated in Article 8 § 2: firstly, they sought to prevent crime, and,
secondly, as the relevant Security Council resolutions had been adopted to
combat international terrorism under Chapter VII of the United Nations
Charter (“Action with respect to threats to the peace, breaches of the peace,
and acts of aggression”), they were also capable of contributing to
Switzerland’s national security and public safety.
(iv) “Necessary in a democratic society”
(α) Implementation of Security Council resolutions

175. The respondent Government, together with the French and United
Kingdom Governments, intervening as third parties, argued that the Swiss
authorities had no latitude in implementing the relevant Security Council
resolutions in the present case. The Court must therefore firstly examine
those resolutions in order to determine whether they left States any freedom
in their implementation and, in particular, whether they allowed the
authorities to take into account the very specific nature of the applicant’s
situation and therefore to meet the requirements of Article 8 of the
Convention. In order to do so, it will particularly take account of the
wording of those resolutions and the context in which they were adopted
(see Al-Jedda, cited above, § 76, with the reference cited therein to the
relevant case-law of the International Court of Justice). It will moreover
have regard to the objectives pursued by those resolutions (see, to that
effect, the Kadi judgment of the CJEC, § 296, paragraph 86 above), as
stated mainly in the preambles thereto, read in the light of the purposes and
principles of the United Nations.
176. The Court observes that Switzerland did not become a member of
the United Nations until 10 September 2002: it had thus adopted the Taliban
Ordinance of 2 October 2000 before even becoming a member of that
organisation, whereas it was already bound by the Convention. Similarly, it
had implemented at domestic level the entry-and-transit ban concerning the
applicant, as required by Resolution 1390 (2002) of 16 January 2002 (see
paragraph 74 above), on 1 May of that year by the amendment of Article 4a
of the Taliban Ordinance. The Court acknowledges that this Resolution,
particularly in the light of paragraph 2, was addressed to “all States” and not
only the members of the United Nations. However, the Court observes that
the United Nations Charter does not impose on States a particular model for
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the implementation of the resolutions adopted by the Security Council under
Chapter VII. Without prejudice to the binding nature of such resolutions, the
Charter in principle leaves to United Nations member States a free choice
among the various possible models for transposition of those resolutions
into their domestic legal order. The Charter thus imposes on States an
obligation of result, leaving them to choose the means by which they give
effect to the resolutions (see to the same effect, mutatis mutandis, the Kadi
judgment of the CJEC, § 298, paragraph 86 above).
177. In the present case, the applicant mainly challenged the Swiss
entry-and-transit ban imposed on him in particular through the
implementation of Resolution 1390 (2002). Whilst paragraph 2(b) of that
Resolution required States to take such measures, it stated that the ban did
“not apply where entry or transit [was] necessary for the fulfilment of a
judicial process ...” (see paragraph 74 above). In the Court’s view, the term
“necessary” was to be construed on a case-by-case basis.
178. In addition, in paragraph 8 of Resolution 1390 (2002), the Security
Council “[urged] all States to take immediate steps to enforce and
strengthen through legislative enactments or administrative measures, where
appropriate, the measures imposed under domestic laws or regulations
against their nationals and other individuals or entities operating on their
territory ...” (see paragraph 74 above). The wording “where appropriate”
also had the effect of affording the national authorities a certain flexibility in
the mode of implementation of the Resolution.
179. Lastly, the Court would refer to the motion by which the Foreign
Policy Commission of the Swiss National Council requested the Federal
Council to inform the United Nations Security Council that it would no
longer unconditionally be applying the sanctions prescribed against
individuals under the counterterrorism resolutions (see paragraph 63 above).
Even though that motion was drafted in rather general terms, it can
nevertheless be said that the applicant’s case was one of the main reasons
for its adoption. In any event, in the Court’s view, the Swiss Parliament, in
adopting that motion, was expressing its intention to allow a certain
discretion in the application of the Security Council’s counterterrorism
resolutions.
180. In view of the foregoing, the Court finds that Switzerland enjoyed
some latitude, which was admittedly limited but nevertheless real, in
implementing the relevant binding resolutions of the United Nations
Security Council.
(β) Whether the interference was proportionate in the present case

181. An interference will be considered “necessary in a democratic
society” for a legitimate aim if it answers a “pressing social need” and, in
particular, if it is proportionate to the legitimate aim pursued and if the
reasons adduced by the national authorities to justify it are “relevant and
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sufficient” (see, for example, S. and Marper, cited above, § 101, and Coster
v. the United Kingdom [GC], no. 24876/94, § 104, 18 January 2001, with
the cases cited therein).
182. The object and purpose of the Convention, being a human rights
treaty protecting individuals on an objective basis (see Neulinger and
Shuruk, cited above, § 145), call for its provisions to be interpreted and
applied in a manner that renders its guarantees practical and effective (see,
among other authorities, Artico v. Italy, 13 May 1980, § 33, Series A
no. 37). Thus, in order to ensure “respect” for private and family life within
the meaning of Article 8, the realities of each case must be taken into
account in order to avoid the mechanical application of domestic law to a
particular situation (see, mutatis mutandis, Emonet and Others v.
Switzerland, no. 39051/03, § 86, 13 December 2007).
183. The Court has previously found that, for a measure to be regarded
as proportionate and as necessary in a democratic society, the possibility of
recourse to an alternative measure that would cause less damage to the
fundamental right in issue whilst fulfilling the same aim must be ruled out
(see Glor, cited above, § 94).
184. In any event, the final evaluation of whether the interference is
necessary remains subject to review by the Court for conformity with the
requirements of the Convention (see, for example, S. and Marper, cited
above, § 101, and Coster, cited above, § 104). A margin of appreciation
must be left to the competent national authorities in this connection. The
breadth of this margin varies and depends on a number of factors including
the nature of the Convention right in issue, its importance for the individual,
the nature of the interference and the object pursued by the interference (see
S. and Marper, cited above, § 102).
185. In order to address the question whether the measures taken against
the applicant were proportionate to the legitimate aim that they were
supposed to pursue, and whether the reasons given by the national
authorities were “relevant and sufficient”, the Court must examine whether
the Swiss authorities took sufficient account of the particular nature of his
case and whether they adopted, in the context of their margin of
appreciation, the measures that were called for in order to adapt the
sanctions regime to the applicant’s individual situation.
186. In doing so, the Court is prepared to take account of the fact that
the threat of terrorism was particularly serious at the time of the adoption,
between 1999 and 2002, of the resolutions prescribing those sanctions. That
is unequivocally shown by both the wording of the resolutions and the
context in which they were adopted. However, the maintaining or even
reinforcement of those measures over the years must be explained and
justified convincingly.
187. The Court observes in this connection that the investigations
conducted by the Swiss and Italian authorities concluded that the suspicions
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about the applicant’s participation in activities related to international
terrorism were clearly unfounded. On 31 May 2005 the Swiss Federal
Prosecutor closed the investigation opened in October 2001 in respect of the
applicant, and on 5 July 2008 the Italian government submitted to the
Sanctions Committee a request for the applicant’s delisting on the ground
that the proceedings against him in Italy had been discontinued (see
paragraph 56 above). The Federal Court, for its part, observed that the State
which had conducted the investigations and criminal proceedings could not
itself proceed with the deletion, but it could at least transmit the results of its
investigations to the Sanctions Committee and request or support the
person’s delisting (see paragraph 51 above).
188. In this connection the Court is surprised by the allegation that the
Swiss authorities did not inform the Sanctions Committee until 2 September
2009 of the conclusions of investigations closed on 31 May 2005 (see
paragraph 61 above). Observing, however, that the veracity of this
allegation has not been disputed by the Government, and without any
explanation having been given by the latter for such delay, the Court finds
that a more prompt communication of the investigative authorities’
conclusions might have led to the deletion of the applicant’s name from the
United Nations list at an earlier stage, thereby considerably reducing the
period of time in which he was subjected to the restrictions of his rights
under Article 8 (see, in this connection, Sayadi and Vinck (Human Rights
Committee), § 12, paragraphs 88 to 92 above).
189. As regards the scope of the prohibition in question, the Court
emphasises that it prevented the applicant not only from entering
Switzerland but also from leaving Campione d’Italia at all, in view of its
situation as an enclave, even to travel to any other part of Italy, the country
of which he was a national, without breaching the sanctions regime.
190. Moreover, the Court considers that the applicant could not
reasonably have been required to move from Campione d’Italia, where he
had been living since 1970, to settle in another region of Italy, especially as
it cannot be ruled out that, as a result of the freeze imposed by
paragraph 1(c) of Resolution 1373 (2001) (see paragraph 73 above), he
could no longer dispose freely of all his property and assets. Regardless of
whether a request for authorisation to move house would have had any
chance of success, it should be pointed out that the right to respect for one’s
home is protected by Article 8 of the Convention (see, for example,
Prokopovich v. Russia, no. 58255/00, § 37, ECHR 2004-XI, and Gillow,
cited above, § 46).
191. The Court would further observe that the present case has a medical
aspect that should not be underestimated. The applicant was born in 1931
and has health problems (see paragraph 14 above). The Federal Court itself
found that, although Article 4a § 2 of the Taliban Ordinance was formulated
more as an enabling provision, it did oblige the authorities to grant an
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exemption in all cases where the United Nations sanctions regime so
permitted, as a more far-reaching restriction on individual freedom of
movement would not have been justified either by the Security Council
resolutions or by the public interest and would have been disproportionate
in the light of the applicant’s particular situation (see paragraph 52 above).
192. In reality, the IMES and the FOM denied a number of requests for
exemption from the entry-and-transit ban that had been submitted by the
applicant for medical reasons or in connection with judicial proceedings. He
did not appeal against those refusals. Moreover, in the two cases where his
requests were accepted, he waived the use of those exemptions (for one and
two days respectively), finding that their length was not sufficient for him to
make the intended journeys in view of his age and the considerable distance
to be covered. The Court can understand that he may have found those
exemptions to be insufficient in duration, in view of the above-mentioned
factors (see, in particular, paragraph 191 above).
193. It should be pointed out in this connection that, under
paragraph 2(b) of Resolution 1390 (2002), the Sanctions Committee was
entitled to grant exemptions in specific cases, especially for medical,
humanitarian or religious reasons. During the meeting of 22 February 2008
(see paragraph 54 above), a representative of the Federal Department of
Foreign Affairs indicated that the applicant could request the Sanctions
Committee to grant a broader exemption in view of his particular situation.
The applicant did not make any such request, but it does not appear, in
particular from the record of that meeting, that the Swiss authorities offered
him any assistance to that end.
194. It has been established that the applicant’s name was added to the
United Nations list, not on the initiative of Switzerland but on that of the
United States of America. Neither has it been disputed that, at least until the
adoption of Resolution 1730 (2006), it was for the State of citizenship or
residence of the person concerned to approach the Sanctions Committee for
the purposes of the delisting procedure. Indeed, in the applicant’s case
Switzerland was neither his State of citizenship nor his State of residence,
and the Swiss authorities were not therefore competent to undertake such
action. However, it does not appear that Switzerland ever sought to
encourage Italy to undertake such action or to offer it assistance for that
purpose (see, mutatis mutandis, the case of Sayadi and Vinck (Human
Rights Committee), § 12, paragraphs 88 to 92 above). It can be seen from
the record of the meeting of 22 February 2008 (see paragraph 54 above) that
the authorities merely suggested that the applicant contact the Italian
Permanent Mission to the United Nations, adding that Italy at that time had
a seat on the Security Council.
195. The Court acknowledges that Switzerland, along with other States,
made considerable efforts that resulted, after a few years, in improvement to
the sanctions regime (see paragraphs 64 and 78 above). It is of the opinion,
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however, in view of the principle that the Convention protects rights that are
not theoretical or illusory but practical and effective (see Artico, cited
above, § 33), that it is important in the present case to consider the measures
that the national authorities actually took, or sought to take, in response to
the applicant’s very specific situation. In this connection, the Court
considers in particular that the Swiss authorities did not sufficiently take
into account the realities of the case, especially the unique geographical
situation of Campione d’Italia, the considerable duration of the measures
imposed or the applicant’s nationality, age and health. It further finds that
the possibility of deciding how the relevant Security Council resolutions
were to be implemented in the domestic legal order should have allowed
some alleviation of the sanctions regime applicable to the applicant, having
regard to those realities, in order to avoid interference with his private and
family life, without however circumventing the binding nature of the
relevant resolutions or compliance with the sanctions provided for therein.
196. In the light of the Convention’s special character as a treaty for the
collective enforcement of human rights and fundamental freedoms (see, for
example, Soering, cited above, § 87, and Ireland v. the United Kingdom,
18 January 1978, § 239, Series A no. 25), the Court finds that the
respondent State could not validly confine itself to relying on the binding
nature of Security Council resolutions, but should have persuaded the Court
that it had taken – or at least had attempted to take – all possible measures to
adapt the sanctions regime to the applicant’s individual situation.
197. That finding dispenses the Court from determining the question,
raised by the respondent and intervening Governments, of the hierarchy
between the obligations of the States Parties to the Convention under that
instrument, on the one hand, and those arising from the United Nations
Charter, on the other. In the Court’s view, the important point is that the
respondent Government have failed to show that they attempted, as far as
possible, to harmonise the obligations that they regarded as divergent (see,
in this connection, paragraphs 81 and 170 above).
198. Having regard to all the circumstances of the present case, the
Court finds that the restrictions imposed on the applicant’s freedom of
movement for a considerable period of time did not strike a fair balance
between his right to the protection of his private and family life, on the one
hand, and the legitimate aims of the prevention of crime and the protection
of Switzerland’s national security and public safety, on the other.
Consequently, the interference with his right to respect for private and
family life was not proportionate and therefore not necessary in a
democratic society.
(γ) Conclusion

199. In view of the foregoing, the Court dismisses the Government’s
preliminary objection that the application was incompatible ratione
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materiae with the Convention and, ruling on the merits, finds that there has
been a violation of Article 8 of the Convention. Having regard to that
conclusion, and notwithstanding that the applicant’s allegation that the
addition of his name to the list annexed to the Taliban Ordinance also
impugned his honour and reputation constitutes a separate complaint, the
Court finds that it does not need to examine that complaint separately.
III. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 13 OF THE CONVENTION
200. The applicant complained that he had not had an effective remedy
by which to have his Convention complaints examined. He thus alleged that
there had been a violation of Article 13, which reads as follows:
“Everyone whose rights and freedoms as set forth in [the] Convention are violated
shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the
violation has been committed by persons acting in an official capacity.”

A. Admissibility
201. The Court observes that this complaint is not manifestly ill-founded
within the meaning of Article 35 § 3 of the Convention. It finds, moreover,
that no other ground for declaring it inadmissible has been established. The
complaint should thus be declared admissible.
B. Merits
1. The parties’ submissions
(a) The applicant

202. The applicant argued, relying on the Al-Nashif v. Bulgaria case
(no. 50963/99, 20 June 2002), that the competing interests of the protection
of sources and information critical to national security, on the one hand, and
the right to an effective remedy, on the other, could be reconciled through a
specially adapted procedure. In the present case, however, no such
procedure had been available, either before United Nations bodies or before
the domestic authorities.
203. He further pointed out that the above-mentioned Sayadi and Vinck
case (see paragraphs 88-92 above), where the Human Rights Committee had
concluded that an effective remedy was constituted by the court order
requiring the Belgian government, which had forwarded the complainants’
names to the Sanctions Committee in the first place, to submit a delisting
request to that Committee, was not relevant to the present case for two
reasons. Firstly, because he was not complaining that Switzerland had failed
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to have his name removed from the United Nations list; the Human Rights
Committee had clearly confirmed that the relevant authority lay entirely
with the Sanctions Committee and not with the State itself. Secondly, in his
case, the Federal Court, unlike the Brussels Court of First Instance in Sayadi
and Vinck, although observing that the respondent Government were
obliged to support the applicant in any endeavour to secure delisting, had
not actually ordered it to do so.
204. The applicant thus argued that the conformity of the impugned
measures with Articles 3, 8 and 9 of the Convention was not subject to the
scrutiny of any domestic court and that, accordingly, there had been a
violation of Article 13.
(b) The Government

205. In the Government’s submission, Article 13 required that where an
individual had an arguable complaint that there had been a violation of the
Convention, he or she should have a remedy before a “national authority”.
The Government submitted that, having regard to their previous arguments,
the applicant’s complaints were not made out. They argued that, should the
Court decide not to follow that assessment, there had not in any event been
a violation of Article 13 taken in conjunction with Article 8 in the present
case.
206. The Government pointed out that the applicant had requested the
deletion of his name and those of the organisations with which he was
associated from the list annexed to the Taliban Ordinance. That request had
apparently been examined by the Federal Court, which had found that the
applicant did not have an effective remedy in respect of that issue since,
being bound by the Security Council resolutions, it was not able to annul the
sanctions imposed on the applicant. The Federal Court had nevertheless
emphasised that, in that situation, it was for Switzerland to request the
applicant’s delisting or to support such a procedure initiated by him. In this
connection, the Government observed that Switzerland was not itself
entitled to lodge a delisting request – as the applicant did not have Swiss
nationality and did not live in Switzerland – as had been confirmed by the
Sanctions Committee. Switzerland had simply had the possibility of
supporting a request lodged by the applicant himself, and it had apparently
done so by sending his lawyer a formal attestation of the discontinuance of
criminal proceedings against him.
2. The Court’s assessment
(a) Applicable principles

207. The Court observes that Article 13 guarantees the availability at
national level of a remedy by which to complain about a breach of the
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Convention rights and freedoms. Therefore, although Contracting States are
afforded some discretion as to the manner in which they conform to their
obligations under this provision, there must be a domestic remedy allowing
the competent national authority both to deal with the substance of the
relevant Convention complaint and to grant appropriate relief. The scope of
the obligation under Article 13 varies depending on the nature of the
applicant’s complaint under the Convention, but the remedy must in any
event be “effective” in practice as well as in law, in particular in the sense
that its exercise must not be unjustifiably hindered by the acts or omissions
of the authorities of the State (see Büyükdağ v. Turkey, no. 28340/95, § 64,
21 December 2000, with the cases cited therein, especially Aksoy v. Turkey,
18 December 1996, § 95, Reports 1996-VI). Under certain conditions, the
aggregate of remedies provided for under domestic law may satisfy the
requirements of Article 13 (see, in particular, Leander v. Sweden, 26 March
1987, § 77, Series A no. 116).
208. However, Article 13 requires that a remedy be available in
domestic law only in respect of grievances which can be regarded as
“arguable” in terms of the Convention (see, for example, Boyle and Rice v.
the United Kingdom, 27 April 1988, § 54, Series A no. 131). It does not go
so far as to guarantee a remedy allowing a Contracting State’s laws to be
challenged before a national authority on the ground of being contrary to the
Convention (see Costello-Roberts, cited above, § 40), but seeks only to
ensure that anyone who makes an arguable complaint about a violation of a
Convention right will have an effective remedy in the domestic legal order
(ibid., § 39).
(b) Application of those principles to the present case

209. The Court is of the opinion that, in view of its finding of a violation
of Article 8 above, the complaint is arguable. It therefore remains to be
ascertained whether the applicant had, under Swiss law, an effective remedy
by which to complain of the breaches of his Convention rights.
210. The Court observes that the applicant was able to apply to the
national authorities to have his name deleted from the list annexed to the
Taliban Ordinance and that this could have provided redress for his
complaints under the Convention. However, those authorities did not
examine on the merits his complaints concerning the alleged violations of
the Convention. In particular, the Federal Court took the view that whilst it
could verify whether Switzerland was bound by the Security Council
resolutions, it could not lift the sanctions imposed on the applicant on the
ground that they did not respect human rights (see paragraph 50 above).
211. The Federal Court, moreover, expressly acknowledged that the
delisting procedure at United Nations level, even after its improvement by
the most recent resolutions, could not be regarded as an effective remedy
within the meaning of Article 13 of the Convention (ibid.).
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212. The Court would further refer to the finding of the CJEC that “it is
not a consequence of the principles governing the international legal order
under the United Nations that any judicial review of the internal lawfulness
of the contested regulation in the light of fundamental freedoms is excluded
by virtue of the fact that that measure is intended to give effect to a
resolution of the Security Council adopted under Chapter VII of the Charter
of the United Nations” (see the Kadi judgment of the CJEC, § 299,
paragraph 86 above). The Court is of the opinion that the same reasoning
must be applied, mutatis mutandis, to the present case, more specifically to
the review by the Swiss authorities of the conformity of the Taliban
Ordinance with the Convention. It further finds that there was nothing in the
Security Council Resolutions to prevent the Swiss authorities from
introducing mechanisms to verify the measures taken at national level
pursuant to those Resolutions.
213. Having regard to the foregoing, the Court finds that the applicant
did not have any effective means of obtaining the removal of his name from
the list annexed to the Taliban Ordinance and therefore no remedy in respect
of the Convention violations that he alleged (see, mutatis mutandis, Lord
Hope, in the main part of the Ahmed and others judgment, §§ 81-82,
paragraph 96 above).
214. Accordingly, the Court dismisses the preliminary objection raised
by the Government as to the non-exhaustion of domestic remedies and,
ruling on the merits, finds that there has been a violation of Article 13 of the
Convention taken in conjunction with Article 8.
IV. ALLEGED VIOLATIONS OF ARTICLE 5 OF THE CONVENTION
215. Relying on Article 5 § 1 of the Convention, the applicant argued
that by preventing him from entering or transiting through Switzerland,
because his name was on the Sanctions Committee’s list, the Swiss
authorities had deprived him of his liberty. Under Article 5 § 4, he
complained that the authorities had not undertaken any review of the
lawfulness of the restrictions to his freedom of movement. Those provisions
read as follows:
“1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be
deprived of his liberty save in the following cases and in accordance with a procedure
prescribed by law:
(a) the lawful detention of a person after conviction by a competent court;
(b) the lawful arrest or detention of a person for non-compliance with the lawful
order of a court or in order to secure the fulfilment of any obligation prescribed by
law;
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(c) the lawful arrest or detention of a person effected for the purpose of bringing
him before the competent legal authority on reasonable suspicion of having
committed an offence or when it is reasonably considered necessary to prevent his
committing an offence or fleeing after having done so;
(d) the detention of a minor by lawful order for the purpose of educational
supervision or his lawful detention for the purpose of bringing him before the
competent legal authority;
(e) the lawful detention of persons for the prevention of the spreading of infectious
diseases, of persons of unsound mind, alcoholics or drug addicts or vagrants;
(f) the lawful arrest or detention of a person to prevent his effecting an unauthorised
entry into the country or of a person against whom action is being taken with a view
to deportation or extradition.
...
4. Everyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to
take proceedings by which the lawfulness of his detention shall be decided speedily
by a court and his release ordered if the detention is not lawful.
...”

1. Submissions of the parties and third-party interveners
(a) The Government

216. The Government, referring to the Guzzardi v. Italy (6 November
1980, Series A no. 39) and S.F. v. Switzerland (no. 16360/90, Commission
decision of 2 March 1994, Decisions and Reports 76-B, pp. 13 et seq.)
cases, argued that there had been no “deprivation of liberty” in the present
case. They stated that the purpose of the measure in question had never been
to confine the applicant to the territory of Campione d’Italia. Only a ban on
entering and transiting through Switzerland had been imposed on him. The
fact that the applicant found that his movements were restricted by the
impugned measure was attributable only to himself, because he had chosen
to live in an Italian enclave surrounded by Swiss territory. Neither the
sanctions as decided by the United Nations, nor their implementation by the
Swiss authorities, had obliged him to remain a resident of Campione
d’Italia. At any time he could thus have requested authorisation to transfer
his home to another part of Italy.
217. As regards the effects and conditions of the measure, the
Government observed that the applicant was not subject to any restriction
apart from the ban – albeit theoretical in their view – on his entry into or
transit through Switzerland. In particular, he was not under surveillance by
the Swiss authorities, had no specific obligations and could have received as
many visits as he wished. He was also able, at all times, to meet his lawyers
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freely. The Government further pointed out that the border between
Campione d’Italia and Switzerland was not patrolled, so the ban on entry
into Switzerland could not have been perceived by him as a physical
obstacle.
218. For those reasons the Government contended that the impugned
measure could not be regarded as a deprivation of liberty within the
meaning of Article 5 § 1.
(b) The applicant

219. The applicant argued that the present case could not be compared to
S.F. v. Switzerland (cited above), in which the Commission had declared
inadmissible the complaint of an applicant under Article 5 that he had not
been authorised to leave Campione d’Italia for several years. Firstly, in the
applicant’s case the inability to leave the area was not the result of a
criminal conviction and, secondly, he had been unable to challenge the
impugned restrictions in the context of a fair hearing, unlike the applicant in
S.F. v. Switzerland.
220. The applicant did not dispute the fact that no physical obstacle
prevented him from leaving Campione d’Italia, but he pointed out that the
border with Switzerland was nevertheless occasionally subject to spotchecks and that, if it had been discovered in the context of such a check that
he was attempting to enter a territory from which he was banned, he would
have faced proceedings entailing heavy penalties.
221. The applicant stated that Campione d’Italia had a surface area of
1.6 sq. km and that, therefore, the space in which he could move freely was
even smaller than that of the applicant in Guzzardi (cited above), who was
on an island of 2.5 sq. km.
222. Moreover, the applicant pointed out that even the Federal Court
itself had recognised that the restrictions amounted in effect to house arrest.
For all those reasons, he contended that Article 5 § 1 should be applicable in
his case.
(c) The French Government

223. The French Government, intervening as a third party, were of the
opinion that Article 5 of the Convention could not be applicable to the
situation of a person who was refused entry into or transit through a given
territory, and that the particular circumstances of the case, stemming from
the applicant’s residence in an Italian enclave within the Canton of Ticino,
could not change that assessment, unless the substance of that provision
were to be substantially distorted.
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2. The Court’s assessment
224. The Court reiterates that Article 5 enshrines a fundamental human
right, namely the protection of the individual against arbitrary interference
by the State with his or her right to liberty. The text of Article 5 makes it
clear that the guarantees it contains apply to “everyone”. Sub-paragraphs (a)
to (f) of Article 5 § 1 contain an exhaustive list of permissible grounds on
which persons may be deprived of their liberty. No deprivation of liberty
will be compatible with Article 5 § 1 unless it falls within one of those
grounds or is provided for by a lawful derogation under Article 15 of the
Convention, which allows for a Contracting State “[i]n time of war or other
public emergency threatening the life of the nation” to take measures
derogating from its obligations under Article 5 “to the extent strictly
required by the exigencies of the situation” (see, among other authorities,
Al-Jedda, cited above, § 99; A. and Others v. the United Kingdom [GC],
no. 3455/05, §§ 162-63, ECHR 2009; and Ireland v. the United Kingdom,
cited above, § 194).
225. Article 5 § 1 is not concerned with mere restrictions on liberty of
movement, which are governed by Article 2 of Protocol No. 4, a Protocol
not ratified by Switzerland. In order to determine whether someone has been
“deprived of his liberty” within the meaning of Article 5, the starting-point
must be his concrete situation and account must be taken of a whole range
of criteria such as the type, duration, effects and manner of implementation
of the measure in question. The difference between deprivation and
restriction of liberty is one of degree or intensity, and not one of nature or
substance (see Austin and Others v. the United Kingdom [GC],
nos. 39692/09, 40713/09 and 41008/09, § 57, ECHR 2012; Stanev v.
Bulgaria [GC], no. 36760/06, § 115, ECHR 2012; Medvedyev and Others v.
France [GC], no. 3394/03, § 73, ECHR 2010; Guzzardi, cited above,
§§ 92-93; Storck v. Germany, no. 61603/00, § 71, ECHR 2005-V; and Engel
and Others v. the Netherlands, 8 June 1976, § 59, Series A no. 22).
226. The Court is further of the view that the requirement to take
account of the “type” and “manner of implementation” of the measure in
question (see Engel and Others, § 59, and Guzzardi, § 92, both cited above)
enables it to have regard to the specific context and circumstances
surrounding types of restriction other than the paradigm of confinement in a
cell (see, for example, Engel and Others, § 59, and Amuur, § 43, both cited
above). Indeed, the context in which the measure is taken is an important
factor, since situations commonly occur in modern society where the public
may be called on to endure restrictions on freedom of movement or liberty
in the interests of the common good (see, mutatis mutandis, Austin and
Others, cited above, § 59).
227. The Court observes that, in support of his argument that Article 5
must apply in the present case, the applicant relied particularly on the
above-cited Guzzardi case. In that case, the application had been lodged by
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an individual who, being suspected of belonging to a “band of mafiosi”, had
been forced to live on an island within an (unfenced) area of 2.5 sq. km,
together with other residents in a similar situation and supervisory staff. The
Court found that the applicant had been “deprived of his liberty” within the
meaning of Article 5 and that he could therefore rely on the guarantees
under that provision (see also Giulia Manzoni v. Italy, 1 July 1997,
§§ 18-25, Reports 1997-IV).
228. By contrast, in the S.F. v. Switzerland case (cited above), where the
applicant complained about not being authorised to leave Campione d’Italia
for several years, the Commission declared the complaint inadmissible,
finding that Article 5 was not applicable in that case. The Grand Chamber
finds it appropriate in the present case to opt for the latter approach, for the
following reasons.
229. In the applicant’s concrete situation, the Court acknowledges that
the restrictions were maintained for a considerable length of time. However,
it observes that the area in which the applicant was not allowed to travel was
the territory of a third country, Switzerland, and that, under international
law, that country had the right to prevent the entry of an alien (see
paragraph 164 above). The restrictions in question did not prevent the
applicant from freely living and moving within the territory of his
permanent residence, where he had chosen, of his own free will, to live and
carry on his activities. The Court considers that, in these circumstances, his
case differs radically from the factual situation in Guzzardi (cited above)
and that the prohibition imposed upon the applicant does not raise an issue
under Article 5 of the Convention.
230. The Court further recognises that Campione d’Italia represents a
small area of territory. However, it observes that the applicant was not,
strictly speaking, in a situation of detention, nor was he actually under
house arrest: he was merely prohibited from entering or transiting through a
given territory, and as a result of that measure he was unable to leave the
enclave.
231. In addition, the Court notes that the applicant did not dispute before
it the Swiss Government’s assertion that he had not been subjected to any
surveillance by the Swiss authorities and had not been obliged to report
regularly to the police (contrast Guzzardi, cited above, § 95). Nor does it
appear, moreover, that he was restricted in his freedom to receive visitors,
whether his family, his doctors or his lawyers (ibid.).
232. Lastly, the Court would point out that the sanctions regime
permitted the applicant to seek exemptions from the entry or transit ban and
that such exemptions were indeed granted to him on two occasions but he
did not make use of them.
233. Having regard to all the circumstances of the present case, and in
accordance with its case-law, the Court, like the Federal Court (see
paragraph 48 above), finds that the applicant was not “deprived of his
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liberty” within the meaning of Article 5 § 1 by the measure prohibiting him
from entering and transiting through Switzerland.
234. It follows that the complaints under Article 5 of the Convention are
manifestly ill-founded and must be rejected pursuant to Article 35 §§ 3
and 4.
V. OTHER ALLEGED VIOLATIONS OF THE CONVENTION
235. Relying essentially on the same arguments as those examined by
the Court under Articles 5 and 8, the applicant complained of treatment in
breach of Article 3. He further alleged that his inability to leave the enclave
of Campione d’Italia to go to a mosque had breached his freedom to
manifest his religion or belief as guaranteed by Article 9.
236. In view of all the material in its possession, and even supposing
that those complaints had been duly raised before the domestic courts, the
Court does not find any appearance of a violation of Articles 3 and 9 of the
Convention.
237. It follows that this part of the application must be rejected as
manifestly ill-founded pursuant to Article 35 §§ 3 and 4 of the Convention.
VI. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
238. Article 41 of the Convention provides:
“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols
thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only
partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to
the injured party.”

A. Damage
239. The applicant did not submit any claim in respect of pecuniary or
non-pecuniary damage.
240. Accordingly, there is no call to award him any sum on that account.
B. Costs and expenses
241. As regards costs and expenses, the applicant sought the
reimbursement of 75,000 pounds sterling plus value-added tax, for his
lawyers’ fees in connection with the proceedings before the Court, together
with 688.22 euros (EUR) for expenses incurred by his lawyer in travelling
to Campione d’Italia, for telephone calls and for office expenses.
242. The Government pointed out that the applicant had chosen to be
represented by a lawyer practising in London who charged an hourly rate
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that was much higher than the average rates in Switzerland, and that this
choice had entailed considerable travel expenses. In their submission, even
if it were to be accepted that the present case was indeed as complex as the
applicant claimed, the number of hours invoiced was excessive.
Consequently, they submitted that in the event of the application being
upheld, an amount of no more than 10,000 Swiss francs would be a fair
award.
243. The Court reiterates that if it finds that there has been a violation of
the Convention, it may award the applicant the costs and expenses incurred
before the national courts for the prevention or redress of that violation by
them (see Neulinger and Shuruk v. Switzerland [GC], no. 41615/07, § 159,
ECHR 2010). Moreover, such costs and expenses must have been actually
and necessarily incurred and must be reasonable as to quantum (ibid.).
244. The Court does not share the Government’s opinion that the
applicant should assume the consequences of his choice to be represented
by a British lawyer. It would point out in this connection that, under Rule 36
§ 4 (a) of the Rules of Court, the applicant’s representative must be “an
advocate authorised to practise in any of the Contracting Parties and
resident in the territory of one of them ...”. However, it notes that only the
complaints submitted under Articles 8 and 13 resulted, in the present case,
in a finding of a violation of the Convention. The remainder of the
application is inadmissible. The sum claimed by the applicant is therefore
excessive.
245. Consequently, having regard to the material in its possession and
the criteria set out above, the Court finds it reasonable to award the
applicant the sum of EUR 30,000 for the costs and expenses he has incurred
in the proceedings before it.
C. Default interest
246. The Court considers it appropriate that the default interest rate
should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank,
to which should be added three percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Dismisses the Government’s preliminary objections that the application
is incompatible ratione personae with the Convention and that the
applicant lacks victim status;
2. Joins to the merits the Government’s preliminary objection that the
application is incompatible ratione materiae with the Convention;
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3. Dismisses the Government’s preliminary objection of non-exhaustion of
domestic remedies in respect of the complaints under Articles 5 and 8,
and joins this objection to the merits in respect of the Article 13
complaint;
4. Declares the complaints concerning Articles 8 and 13 admissible and the
remainder of the application inadmissible;
5. Dismisses the Government’s preliminary objection that the application is
incompatible ratione materiae with the Convention and holds that there
has been a violation of Article 8 of the Convention;
6. Dismisses the Government’s preliminary objection of non-exhaustion of
domestic remedies in respect of the Article 13 complaint and holds that
there has been a violation of Article 13 of the Convention taken in
conjunction with Article 8;
7. Holds
(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months,
the sum of EUR 30,000 (thirty thousand euros), plus any tax that may be
chargeable to the applicant on that sum, in respect of costs and expenses,
to be converted into the currency of the respondent State at the rate
applicable at the date of settlement;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until
settlement simple interest shall be payable on the above amount at a rate
equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during
the default period plus three percentage points;
8. Dismisses the remainder of the applicant’s claim for just satisfaction.
Done in English and French, and delivered at a public hearing in the
Human Rights Building, Strasbourg, on 12 September 2012.

Michael O’Boyle
Deputy Registrar

Nicolas Bratza
President

In accordance with Article 45 § 2 of the Convention and Rule 74 § 2 of
the Rules of Court, the following separate opinions are annexed to this
judgment:
(a) joint concurring opinion of Judges Bratza, Nicolaou and Yudkivska;
(b) concurring opinion of Judge Rozakis joined by Judges Spielmann
and Berro-Lefèvre;
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(c) concurring opinion of Judge Malinverni.

N.B.
M.O’B.
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JOINT CONCURRING OPINION OF JUDGES BRATZA,
NICOLAOU AND YUDKIVSKA
1. While we have joined in the finding of a violation of Article 8 of the
Convention in the present case, we cannot fully share the reasoning in the
judgment leading to such a finding. In particular, we entertain considerable
doubts about the conclusion that Switzerland “enjoyed some latitude, which
was admittedly limited but nevertheless real, in implementing the relevant
binding resolutions of the United Nations Security Council” (see
paragraph 180 of the judgment). This conclusion is not in our view borne
out by the terms of the resolutions themselves or by the provisions of the
United Nations Charter under which they were issued. Moreover, despite
the attention devoted to the point in the judgment, it does not ultimately
appear to have played a central role in the Court’s conclusion that Article 8
was violated, a conclusion which is founded less on Switzerland’s failure to
exploit any latitude afforded to it in the relevant resolutions than on its
failure to take any, or any sufficient, measures to safeguard the applicant’s
Convention rights within the constraints set by those resolutions.
2. As is correctly pointed out in the judgment, Resolution 1390 (2002)
expressly required States to prevent individuals whose names appeared in
the list of the Sanctions Committee of the United Nations from entering or
transiting through their territory. In this respect, the case differs from that
examined by the Court in Al-Jedda v. the United Kingdom ([GC],
no. 27021/08, ECHR 2011), where the Court held that the wording of the
Resolution in issue did not specifically mention internment without trial and
that, in the absence of clear and explicit language to the contrary, there was
a presumption that the Security Council did not intend to impose any
obligation on member States to breach fundamental principles of human
rights. In the present case, clear and specific language was used in the
relevant Resolution, as well as in paragraph 7 of Resolution 1267 (1999) in
which the Security Council was even more explicit, setting aside any other
international obligations that might be incompatible with the Resolution in
question.
3. True it is, as is pointed out in the judgment, that at the time when it
adopted the Taliban Ordinance of 2 October 2000 and when it added
Article 4 (a) of the Ordinance to give effect to Resolution 1390 (2002),
Switzerland was not a member of the United Nations but was already bound
by the European Convention. However this is, we consider, of little
significance. As is noted in the judgment, the relevant resolutions were
addressed to “all States” and not only to the member States of the United
Nations. It is also clear that the requirement to prevent the entry into or
transit through Swiss territory in any event applied to Switzerland from the
date on which it became a member of the United Nations in September
2002. Not only was Switzerland obliged to add the applicant to the list of

475

NADA v. SWITZERLAND JUDGMENT – SEPARATE OPINIONS

69

proscribed persons at the latest from that date but we note that, in October
2003, following criticism by the Monitoring Group established under
Resolution 1363 (2001), Switzerland was obliged to revoke the applicant’s
special border-crossing permit which had enabled him to travel relatively
freely between Switzerland and Italy (see paragraph 25 of the judgment).
4. The finding in the judgment that a latitude was left to States is
essentially based on an argument that the United Nations Charter does not
impose a particular model for the implementation of resolutions adopted by
the Security Council under Chapter VII, the Charter leaving in principle to
the member States of the United Nations a free choice among the various
possible models for transposing those resolutions into their domestic legal
order (see paragraph 176 of the judgment).
5. We readily accept that different means may be open to States by
which to give effect to obligations imposed on them by the relevant Security
Council resolutions. But the obligation imposed on States under
Resolution 1390 (2002) was a binding one which, subject to the exceptions
or exemptions expressly contained in the Resolution itself, allowed no
flexibility or discretion to the States as to whether to give full effect to the
sanctions imposed but required them to prohibit the entry into or transit
through their territories of all persons included in the Sanctions Committee
list. The only relevant exception was that contained in paragraph 2 (b) of the
Resolution which disapplied the provisions where entry or transit was
necessary for the fulfilment of a judicial process.
6. We similarly find no support for the view in paragraph 178 of the
judgment that latitude was afforded to States by paragraph 8 of the
Resolution itself, in which States were urged to take immediate steps to
enforce and strengthen “through legislative enactments or administrative
measures, where appropriate, the measures imposed under domestic law or
regulations against their nationals and other individuals or entities operating
on their territory, to prevent and punish violations of the measures referred
to in paragraph 2 of this Resolution”. Certainly, as noted in the judgment,
the words “where appropriate” contemplated that the authorities would have
a choice between legislative and administrative measures and were thereby
granted a certain flexibility in the means by which the measures were
enforced and strengthened. But those words certainly do not suggest that
any latitude was granted so far as concerned the obligations on States to
give full effect to the terms of paragraph 2 of the Resolution.
7. We are also unpersuaded by the reliance in paragraph 179 of the
judgment on the motion of 1 March 2010 by which the Foreign Policy
Commission of the Swiss National Council requested the Federal Council to
inform the United Nations Security Council that, from the end of 2010, it
would no longer in certain cases apply the sanctions prescribed against
individuals under the counterterrorism resolutions. Doubtless, the Swiss
Parliament by adopting that motion may have been “expressing its intention
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to allow a certain discretion in the application of the ... counterterrorism
resolutions”. However, the fact that several months after the applicant’s
name had been deleted from the list the Parliament unilaterally asserted a
discretion to refuse to comply unconditionally with the terms of the
Resolution is one thing; whether any such discretion or latitude was
afforded to Switzerland under the Resolution itself is quite another. In our
view, it clearly was not.
8. Like the Swiss Federal Court, we accordingly consider that States
enjoyed no latitude in their obligation to implement the sanctions imposed
by the relevant Security Council regulations and that Switzerland was
debarred from deciding of its own motion whether or not sanctions should
continue to be imposed on a person or organisation appearing on the
Sanctions Committee list.
9. However, this does not resolve the issue under Article 8 of the
Convention. Although constrained to act strictly in accordance with the
provisions of Resolution 1390 (2002) notwithstanding any rights or
obligations conferred under the Convention, States were not absolved from
the obligations to take such steps as were open to them to mitigate the
effects of the measures in so far as they had an impact on the private or
family life of the individuals concerned.
10. The situation of the present applicant was, if not unique, highly
exceptional and the impact of the Taliban Ordinance on his private and
family life was indisputably serious. The impugned measures constituted, as
the Federal Court expressly found, a significant restriction on the
applicant’s freedom on account of the location of Campione d’Italia, a small
enclave surrounded by the Swiss Canton of Ticino where he had established
his home since 1970. He was prevented, at least from October 2003, not
only from entering Switzerland but from leaving Campione d’Italia at all,
even to travel to other parts of Italy, the country of which he was a national.
The prohibition made it exceptionally difficult for him to maintain contact
with others, including members of his own family, living outside the
enclave. In these circumstances, the Swiss authorities were, as the Federal
Court put it, “obliged to exhaust all the relaxations of the sanctions regime
available under the United Nations Security Council Resolutions”. They
were also, in our view, required to take all such other steps as were
reasonably open to them to bring about a change in the regime so as to
reduce so far as possible its serious impact on the private and family life of
the applicant.
11. Switzerland was not able of its own motion and consistently with the
relevant resolutions, to delete the applicant’s name from Annex 2 to the
Taliban Ordinance, the Sanctions Committee alone being responsible for the
deletion of persons or entities. Nor, since the applicant’s name was not
added to the list on the initiative of Switzerland and since it was neither the
State of the applicant’s citizenship nor that of his residence, did Switzerland
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have any formal competence under the resolutions to take action to have the
applicant’s name deleted by the Sanctions Committee. Nevertheless, in
common with the other members of the Grand Chamber, we consider that
the Swiss authorities did not sufficiently take into account the specific
circumstances of the applicant’s case, including the considerable duration of
the measures imposed, and the applicant’s nationality, age and health. Nor,
in our view, did those authorities take all reasonable steps open to them to
seek to mitigate the effect of the sanctions regime by the grant of requests
for exemption for medical reasons or in connection with judicial
proceedings, or to bring about a change in the sanctions regime against the
applicant so as to secure so far as possible his Convention rights.
12. Of the measures open to the authorities which are referred to in the
judgment, we attach special importance to the failure of the authorities to
inform the Sanctions Committee until 2 September 2009 of the conclusions
of the investigation against the applicant, which had been discontinued well
over four years before, on 31 May 2005. The fact that the investigation
against the applicant had been discontinued was of obvious importance to
the prospect of the removal of the sanctions against him. In this regard, we
note that the applicant’s name was in fact deleted from the list on
23 September 2009, shortly after Switzerland sent to the Sanctions
Committee a copy of the letter from the Federal Prosecutor’s Office
confirming that the judicial police investigation against the applicant had
not produced any indications or evidence to show that he had ties with
persons or organisations associated with Osama bin Laden, al-Qaeda or the
Taliban. The failure to communicate this information was the subject of
specific criticism by the Federal Court which, while noting that by the date
of its judgment in November 2007 the applicant was able to apply himself
to initiate the delisting procedure, emphasised that he continued to rely on
the support of Switzerland, since this was the only country to have
conducted a comprehensive preliminary investigation into the applicant’s
activities. We fully share the view of the Federal Court that, while
Switzerland could not itself proceed with deletion, it could at the very least
have transmitted the results of the investigation to the Sanctions Committee
and have actively supported the delisting of the applicant. With the benefit
of the results of its own investigation, it could also have encouraged Italy, as
the State of nationality and residence of the applicant, to take steps earlier
than July 2008 to request the deletion of the applicant’s name. Such
measures were not bound to have met with success. There remained,
however, a real prospect that they would have resulted in the deletion of the
applicant’s name and the restoration of his Article 8 rights at a much earlier
stage than eventually occurred.
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CONCURRING OPINION OF JUDGE ROZAKIS
JOINED BY JUDGES SPIELMANN AND BERRO-LEFÈVRE
I fully share the decisions of the Court under all heads, and have voted
accordingly. There is nevertheless a point on which I wish to depart from
the reasoning of my colleagues. It is a matter which does not affect the
overall approach or the way that I have voted. And it consists of the
following.
The applicant complained that the measure by which he was prohibited
from entering or passing through Switzerland had breached his right to
respect for his private life, including his professional life and his family life
(see paragraph 149 of the judgment). In support of his contention, he
invoked a number of instances showing that his private and family life had
been affected. Among them he claimed that the addition of his name to the
list annexed to the Taliban Ordinance had impugned his honour and
reputation, and he thus relied for all these complaints on Article 8 of the
Convention.
The Court, while it examined in detail all the particular aspects of his
complaints, when dealing both with the admissibility and with the merits of
the case, preferred not to raise at all the issue of his honour and reputation.
In its concluding paragraph (see paragraph 199) it simply refers to the
honour and reputation complaint by “side-stepping” it, using the wellknown formula that there is no need to examine this complaint separately.
Here, then, lies my difference of approach. The applicant’s complaint
concerning his honour and reputation is not a distinct complaint which is
independent from all the other aspects of his allegation of a violation of
Article 8 of the Convention. It is one of the constitutive parts of his main
complaint that his private and family life was affected by the Swiss
authorities’ conduct. It is well known – and undoubtedly the applicant was
relying on this – that honour and reputation have been considered by the
Court as an element of private life worthy of particular protection under
Article 8. By discarding this particular aspect of an otherwise homogeneous
and comprehensive complaint, the Court has given the wrong impression
that honour and reputation should be examined separately – if at all – and
that they do not necessarily belong to the hard core of the constitutive parts
of private life.
For these reasons I would like to express my disagreement with the way
that paragraph 199 is drafted and the failure by the Court to take on board
the issue of honour and reputation. After all, the reasoning required to
encompass that particular aspect as well would not have differed radically
from that adopted by the Court in its overall analysis of Article 8, leading to
the finding of a violation.
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CONCURRING OPINION OF JUDGE MALINVERNI
(Translation)
1. I share the Court’s opinion that in the present case there has been a
violation of Article 8 of the Convention. I am not, however, convinced by
the reasoning through which it reached that conclusion.
I
2. The Court’s entire line of argument is based on the statement that, in
implementing the Security Council resolutions, the respondent State
“enjoyed some latitude, which was admittedly limited but nevertheless real”
(see paragraph 180 of the judgment). To support that statement it gives the
following reasons (see paragraphs 175-79).
3. The Court begins by noting that the respondent State’s latitude derives
from the very wording of those resolutions. Paragraph 2(b) of
Resolution 1390 (2002) thus provides that the prohibition does not apply
“where entry or transit is necessary for the fulfilment of a judicial
process ...”. The Court infers from this that the adjective “necessary” allows
the authorities a certain latitude and is “to be construed on a case-by-case
basis” (see paragraph 177). Whilst that is certainly true, the Court appears to
overlook the fact that the wording here concerns an exception to the general
rule set out in that same provision, far more than being an acknowledgment
of any room for manoeuvre that the domestic authorities may have had in
applying the latter. Moreover, apart from the case of judicial proceedings,
this provision grants such latitude to the Sanctions Committee, but not to the
States.
4. The Court further relies on the expression “where appropriate” in
paragraph 8 of Resolution 1390 (2002) to assert that the wording also had
the effect of “affording the national authorities a certain flexibility in the
mode of implementation of the Resolution” (see paragraph 178). In my
view, however, it misconstrues that provision of Resolution 1390. The
expression “where appropriate” in fact relates to the words immediately
before it, namely “legislative enactments or administrative measures”. This
simply means that, depending on the legal order of the various States, and in
the particular circumstances, the State will either have to make legislative
enactments or to take administrative measures. No conclusion can thus be
drawn from this about the latitude afforded to States in the implementation
of the Resolution.
5. The Court’s last argument concerns the motion by which the Foreign
Policy Commission of the Swiss National Council requested the Federal
Council to inform the United Nations Security Council that it would no
longer unconditionally be applying the sanctions prescribed against
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individuals under the counterterrorism resolutions. In adopting that motion,
it is said, the Federal Parliament was expressing “its intention to allow a
certain discretion in the application of the Security Council’s
counterterrorism resolutions” (see paragraph 179). Whilst that is certainly
true, no inferences can be drawn from this about the latitude afforded to
Switzerland in the present case, as the motion was adopted on 1 March 2010
(see paragraph 63), that is to say after the applicant’s name had been deleted
from the list, on 23 September 2009 (see paragraph 62).
6. On the strength of its finding that the respondent State enjoyed a
certain latitude in the implementation of the United Nations resolutions, the
Court then examined whether, in the present case, the interference with the
rights protected by Article 8 respected the principle of proportionality. It
answered that question in the negative, finding in particular that “the Swiss
authorities did not sufficiently take into account the realities of the case,
especially the unique geographical situation of Campione d’Italia, the
considerable duration of the measures imposed or the applicant’s
nationality, age and health”. Accordingly, in the Court’s view, the
interference with the applicant’s right to respect for his private and family
life “was not necessary in a democratic society”.
7. Some of the arguments used by the Court to reach this conclusion do
not, however, appear convincing. Thus, can Switzerland seriously be
criticised – bearing in mind that the applicant was not a Swiss national – for
failing to provide him with assistance in seeking from the Sanctions
Committee a broader exemption from the sanctions affecting him because of
his specific situation, when he had not even requested such assistance (see
paragraph 193)? Or for failing to encourage Italy to take steps to obtain the
deletion of the applicant’s name from the Sanctions Committee’s list, when
it was for the State of citizenship or residence of the person concerned to
initiate the delisting procedure (see paragraph 194)?
II
8. The opinion that Switzerland had not been afforded any room for
manoeuvre was, moreover, also expressed by the Federal Court, which
found as follows in this connection (see paragraph 50):
“8.1 ... The sanctions (freezing of assets, entry-and-transit ban, arms embargo) are
described in detail and afford member States no margin of appreciation in their
implementation ...
The member States are thus debarred from deciding of their own motion whether or
not sanctions should continue to be imposed on a person or organisation appearing on
the Sanctions Committee’s list.”

Further on, the Federal Court examined whether the travel ban under
Article 4(a) of the Federal Taliban Ordinance went beyond the sanctions
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introduced by the Security Council resolutions and, if so, whether the Swiss
authorities had a certain latitude in this area. It answered in the negative (see
paragraph 52):
“10.2 Article 4a § 2 of the ... Ordinance is formulated as an ‘enabling’ provision
and gives the impression that the Federal Office for Migration has a certain margin of
appreciation ...
The Federal Office for Migration thus has no margin of appreciation. Rather, it must
examine whether the conditions for the granting of an exemption are met.” (Emphasis
added)

9. The French and United Kingdom Governments, intervening as third
parties, shared this opinion and stated that the Swiss authorities had no
latitude in the implementation of the Security Council resolutions (see
paragraph 175). In the submission of the United Kingdom Government, in
particular, the Security Council had used “clear and explicit language” to
impose specific measures on States (see paragraph 111).
10. In conclusion, taking into account the very clear and mandatory
terms of the Security Council resolutions in question, obliging States to
apply them strictly and in full, without consideration of the rights and
obligations arising from any other international conventions that they had
ratified, and since the sanctions were described in a detailed manner, with
the names of the persons concerned appearing on exhaustive lists, it is
difficult, in my opinion, to sustain the argument that Switzerland had any
room for manoeuvre in the present case. The situation here was undeniably
one of mandatory power and not one of discretionary power. I therefore
believe that the Court erred in its approach. In my view, it should have
followed that of the Federal Court, but to arrive at the opposite conclusion.
III
11. The Federal Court, as it could not infer from the wording of the
United Nations resolutions which it had to apply that there was any room
for manoeuvre enabling it to interpret them consistently with the applicant’s
fundamental rights, had no choice but to settle the question before it on the
basis of the hierarchy of norms principle. It gave priority to Switzerland’s
obligations under the resolutions in question over those imposed on it by the
Convention and by the International Covenant on Civil and Political Rights.
Was that decision correct or can the Swiss Supreme Court be criticised for
blindly enforcing, without calling into question, the obligations imposed on
Switzerland by the Security Council resolutions?
12. The Court did not address this question. In its view, the conclusion
that it had reached dispensed it from “determining the question, raised by
the respondent and intervening Governments, of the hierarchy between the
obligations of the States Parties to the Convention under that instrument, on
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the one hand, and those arising from the United Nations Charter, on the
other. ... [T]he important point is that the respondent Government have
failed to show that they attempted, as far as possible, to harmonise the
obligations that they regarded as divergent” (see paragraph 197). I have
great difficulty sharing this view, for the following reasons.
13. The Security Council was well aware of the conflict that would
inevitably arise between its own resolutions and the obligations that certain
States had assumed in ratifying international human rights treaties. For each
of the resolutions that it adopted, it thus expressly stipulated that States were
obliged to comply with them “notwithstanding the existence of any rights or
obligations conferred or imposed by any international agreement ... prior to
the date of coming into force of the measures imposed” (Resolution 1267
(1999), paragraph 7 and Resolution 1333 (2000), paragraph 17, as quoted in
paragraphs 70 and 71 of the judgment).
14. Was the Security Council entitled to act in that manner? Of course,
under Article 25 of the United Nations Charter, the member States are
required to accept and apply its decisions. Moreover, Article 103 of the
Charter stipulates that in the event of any conflict between the obligations of
United Nations members under the Charter and their obligations under any
other international agreement, the Charter obligations will prevail. And
according to the case-law of the International Court of Justice, that primacy
is not limited to the provisions of the Charter itself but extends to all
obligations arising from binding resolutions of the Security Council1.
15. But do those two Charter provisions actually give the Security
Council carte blanche? That is far from certain. Like any other organ of the
United Nations, the Security Council is itself also bound by the provisions
of the Charter. And Article 25 in fine thereof stipulates that members of the
world organisation are required to carry out the decisions of the Security
Council “in accordance with the present Charter”. In Article 24 § 2 the
Charter also provides that in discharging its duties “the Security Council
shall act in accordance with the Purposes and Principles of the United
Nations”. Article 1 § 3 of the Charter reveals that those purposes and
principles precisely include “respect for human rights and for fundamental
freedoms”. One does not need to be a genius to conclude from this that the
Security Council itself must also respect human rights, even when acting in
its peace-keeping role. This view indeed seems to have been confirmed by
decisions recently taken by certain international bodies.
16. In its Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International
Foundation v. Council of the European Union and Commission of the
European Communities judgment of 3 September 2008 (hereinafter
1. Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising
from the Aerial Incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United Kingdom),
Provisional Measures, Order of 14 April 1992, ICJ Reports 1992, § 42.

483

NADA v. SWITZERLAND JUDGMENT – SEPARATE OPINIONS

77

“Kadi”)1, the Court of Justice of the European Communities (“CJEC”)
readily found that it had jurisdiction to examine the lawfulness of
Regulation (EC) No. 881/2002, which implemented the Security Council’s
al-Qaeda and Taliban Resolutions. It went on to find that the applicants’
rights, in particular their defence rights, right to effective judicial review
and their right to property, had been infringed (§ 326):
“It follows from the foregoing that the Community judicature must, in accordance
with the powers conferred on it by the EC Treaty, ensure the review, in principle the
full review, of the lawfulness of all Community acts in the light of the fundamental
rights forming an integral part of the general principles of Community law, including
review of Community measures which, like the contested Regulation, are designed to
give effect to the resolutions adopted by the Security Council under Chapter VII of the
Charter of the United Nations.” (Emphasis added.)

17. The CJEC thus set aside the two judgments under appeal, finding
that the Court of First Instance had erred in law when it held that
“it followed from the principles governing the relationship between the international
legal order under the United Nations and the Community legal order that the contested
Regulation, since it [was] designed to give effect to a resolution adopted by the
Security Council under Chapter VII of the Charter of the United Nations affording no
latitude in that respect, must enjoy immunity from jurisdiction so far as concern[ed]
its internal lawfulness ...” (§ 327).

18. That judgment of the Luxembourg Court may be described as
historic, as it made the point that respect for human rights formed the
constitutional foundation of the European Union, with which it was required
to ensure compliance, including when examining acts implementing
Security Council resolutions2.
19. The Human Rights Committee, in its findings of 22 October 2008 in
Sayadi and Vinck v. Belgium (see paragraph 88 of the judgment), also found
that it was competent to rule on the communication addressed to it,
“regardless of the source of the obligations implemented by the State party”
(point 7.2), that is to say even if that source were to be found in a Security
Council resolution. It therefore examined the compatibility with the
Covenant of the national measures adopted to implement the relevant
Security Council resolution and found that there had been a violation of
some of the Covenant’s provisions.
20. This raises a question: should the Court, as guarantor of respect for
human rights in Europe, not be more audacious than the European Court of
Justice or the Human Rights Committee when it comes to addressing and
settling the sensitive issue of conflict of norms that underlies the present
case? After all, is the Court not the “ultimate bulwark against the violation
1. See paragraph 83 of the present judgment.
2. See Hanspeter Mock and Alvaro Borghi, “Vers une sortie du labyrinthe des listes
antiterroristes de l’ONU”, in Les droits de l’homme en évolution : mélanges en l’honneur
du professeur Petros J. Pararas, Athens-Brussels, 2009, p. 406.
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of fundamental rights”?1 I am totally aware of the fact that the Security
Council resolutions as such fall outside the Court’s direct supervision, the
United Nations not being a party to the Convention. That is not the case,
however, for acts taken by States pursuant to those resolutions. Such acts
are capable of engaging the responsibility of States under the Convention.
Moreover, the fundamental principles in matters of human rights are
nowadays not only enshrined in specific international instruments, but are
also part of customary law, which is binding on all subjects of international
law, including international organisations.2
IV
21. Article 103 of the Charter played a decisive role in the Federal
Court’s reasoning. It was on the basis of that provision that it gave priority
to the Security Council resolutions over Switzerland’s obligations under the
Convention and the International Covenant on Civil and Political Rights. It
may be questioned, however, whether such an interpretation of Article 103
is not open to criticism from the standpoint of the balance that States should
strike between the requirements of collective security and respect for
fundamental rights, since it means that rights will be sacrificed for the sake
of security3. In its Kadi judgment, the CJEC certainly implied that Security
Council resolutions did not enjoy absolute priority in the hierarchy of
Community norms, especially in relation to fundamental rights (see Kadi,
§ 293). In other words, the Kadi judgment is unquestionably the result of a
balance between the requirement of the fight against terrorism on the one
hand and respect for human rights on the other.
22. Article 103 of the Charter provides for the pre-eminence of that
instrument over any other international agreement. As I have already noted,
according to the International Court of Justice this primacy is not confined
to the Charter provisions alone but extends to all binding provisions of
Security Council resolutions. Nevertheless, according to the very wording
of Article 103 of the Charter, this provision applies exclusively to “the
obligations ... under the present Charter”. Would it not then be appropriate
to draw a distinction between the Charter itself, as the primary legislation of
the United Nations, and the Security Council resolutions, which, although
1. See Josiane Auvret-Finck, “Le contrôle des décisions du Conseil de sécurité par la Cour
européenne des droits de l’homme”, in Sanctions ciblées et protections juridictionnelles des
droits fondamentaux dans l’Union européenne ; équilibres et déséquilibres de la balance,
Constance Grewe et al. (eds.), Brussels, 2010, p. 214.
2. See, to this effect, Luigi Condorelli, “Conclusions”, in G.M. Palmieri (ed.), Les
évolutions de la protection juridictionnelle des fonctionnaires internationaux et européens
– développements récents, Brussels, 2012, p. 359.
3. See Pasquale De Sena, “Le Conseil de sécurité et le contrôle du juge”, in Sanctions
ciblées et protections juridictionnelles des droits fondamentaux dans l’Union européenne
(supra), p. 44.
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binding (Article 25), may be regarded more as secondary or subordinate
United Nations legislation? Their superiority over “any other international
agreement” could then be seen in relative terms, in the light of Article 103
of the Charter, particularly where the agreement in question is an
international human rights treaty1.
23. Such an approach would be all the more justified by the
consideration that, as the Parliamentary Assembly Resolution of 23 January
20082 rightly stated, despite some recent improvements, the basic
substantive and procedural standards applied by the Security Council “in no
way fulfil the minimum standards ... and violate the fundamental principles
of human rights and the rule of law”. The system in place in the United
Nations at the material time was thus far from offering an equivalent
protection to that guaranteed by the Convention, with the result that it does
not seem possible to rely here on a presumption of Convention compliance
on the part of the Security Council. The Bosphorus case-law is not yet
applicable to the law of the United Nations3.
24. This is all the more true as the situation in the present case
concerned not general sanctions but targeted sanctions, which as such had a
direct impact on the applicant’s fundamental rights, in relation both to the
manner of his inclusion on the Sanctions Committee’s list and to the lack of
remedies4. As one commentator has rightly stated “for as long as the United
Nations has not introduced a human rights protection mechanism ...
comparable or equivalent to that introduced in the member States and at
European level, the domestic and European courts remain competent to
verify that acts implementing Security Council decisions respect
fundamental rights”5. Accordingly, any insufficient, or even deficient,
protection of those rights in the context of the United Nations system, where
it has not been compensated for by a review of such respect at domestic
level, should lead the Court to find a violation of the Convention6.
25. It cannot be claimed nowadays that the human rights obligations of
States vanish in the event that, instead of acting individually, they decide to
cooperate by entrusting certain powers to international organisations that
they themselves have set up. In its Waite and Kennedy v. Germany
judgment of 18 February 1999, the Court indeed asserted that “where States
establish international organisations in order to pursue or strengthen their
1. See, to this effect, Mock/Borghi, supra, p. 42
2. Resolution 1597 (2008), United Nations Security Council and European Union
blacklists.
3. See Josiane Auvret-Finck, supra, p. 235.
4. See the report by Dick Marty, Doc. 11454, United Nations Security Council and
European Union blacklists.
5. Constance Grewe, “Les exigences de la protection des droits fondamentaux”, in
Sanctions ciblées et protections juridictionnelles des droits fondamentaux dans l’Union
européenne (supra).
6. See Josiane Auvret-Fink, supra, p. 241.
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cooperation in certain fields of activities, and where they attribute to these
organisations certain competences and accord them immunities, there may
be implications as to the protection of fundamental rights”. Also that it
“would be incompatible with the purpose and object of the Convention,
however, if the Contracting States were thereby absolved from their
responsibility under the Convention in relation to the field of activity
covered by such attribution”1.
26. International organisations themselves are thus also bound by
international human rights norms, since respect for such rights “far from
hindering the fight against terrorism, constitutes a weapon against extremist
ideologies that prosper by negating them”2.
V
27. One last point: in paragraph 199 of its judgment, the Court states that
“[h]aving regard to that conclusion [the finding of a violation of Article 8 on
account of the restriction of the applicant’s freedom of movement], and
notwithstanding that the applicant’s allegation that the addition of his name
to the list annexed to the Taliban Ordinance also impugned his honour and
reputation constitutes a separate complaint, ... it does not need to examine
that complaint separately”.
28. The merits of that conclusion are open to question. The applicant
certainly raised two totally separate complaints before the Court (see
paragraphs 156 and 157), even though they both fell within the scope of
Article 8 in terms of the protection of private life. However, whilst the first
complaint concerned physical liberty to move around freely, the second
concerned damage to the applicant’s moral integrity, resulting from the very
fact that his name appeared on the Sanctions Committee’s list. In addition,
whilst the first complaint was intrinsically linked to the highly specific
geographical situation of the Campione d’Italia enclave, with its very
confined territory, the second was much more general in effect. That aspect
of his application was certainly, in the applicant’s view, equally as
important – if not more so – as the restrictions that had been imposed on his
freedom of movement.
29. For all these reasons, the applicant’s second complaint, in my view,
warranted a separate examination; especially as I fail to see how the Court
could have, in respect of this complaint, used the same reasoning as that
adopted for the first complaint, which was based solely on the latitude
afforded to the respondent State in implementing the Security Council
1. See Waite and Kennedy v. Germany [GC], no. 26083/94, § 67, ECHR 1999-I. See also,
to this effect, Luigi Condorelli, “Conclusions”, in La soumission des organisations
internationales aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, Paris, Pédone,
2009, p. 132.
2. See Josiane Auvret-Finck, supra, p. 243.
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resolutions, or could then have found a violation of Article 8 for failure to
respect the proportionality principle. For the purposes of examining whether
a person’s name should be included on the Sanctions Committee’s list, I
certainly find it difficult to imagine a balancing of the interests at stake by
the respondent State.
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In the case of British Gurkha Welfare Society and Others
v. the United Kingdom,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a
Chamber composed of:
Mirjana Lazarova Trajkovska, President,
Ledi Bianku,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Paul Mahoney,
Aleš Pejchal,
Robert Spano,
Pauliine Koskelo, judges,
and Abel Campos, Section Registrar,
Having deliberated in private on 23 August 2016,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 44818/11) against the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland lodged with the
Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) on 10 June 2011 by
the British Gurkha Welfare Society, a non-governmental unincorporated
association which acts on behalf of 399 Gurkha veterans,
Mr Tikendra Dewan, a joint Nepalese and British national born in 1953, and
Mr Subarna Adhikari, a Nepalese national born in 1960 (“the applicants”).
2. The applicants were represented by Mr E. Cooper of Slater and
Gordon (UK) LLP (formerly Russell Jones & Walker Solicitors), a lawyer
practising in London. The United Kingdom Government (“the
Government”) were represented by their Agent, Ms A. McLeod of the
Foreign and Commonwealth Office.
3. On 16 January 2013 the application was communicated to the
Government.

THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
4. The facts of the case, as submitted by the parties, may be summarised
as follows.
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A. The historical background
5. Nepalese Gurkha soldiers have served the Crown since 1815, initially
as soldiers in the (British) Indian Army. Following Indian independence in
1947, six Gurkha regiments were transferred to the Indian Army, while four
regiments became an integral part of the British Army. More than
200,000 Gurkha soldiers fought in the two world wars, and in the past fifty
years they have served in Hong Kong, Malaysia, Borneo, Cyprus, the
Falklands, Kosovo, Iraq and Afghanistan. They have served in a variety of
roles, mainly in the infantry but also as engineers and in signals and
logistics units.
6. Today, they form the Brigade of Gurkhas (“the Brigade”), in which
only Nepali nationals are eligible for service. The Brigade is not an
operational brigade in the conventional sense; rather, it is an administrative
entity which ensures that Gurkha units, into which all Gurkha soldiers are
recruited and serve, are able to be integrated into – and form part of – other
operational brigades in the British Army.
7. The Brigade was originally based in the Far East, in the region
formerly known as Malaya. In 1971 the Brigade’s base moved to Hong
Kong. On completion of the handover of Hong Kong to China in July 1997,
the home base moved to the United Kingdom. Consequently, the majority of
Gurkhas are currently stationed in the United Kingdom, although since 1962
a section of the Brigade has been stationed in Brunei.
B. The Gurkhas Terms and Conditions of Service (or “TACOS”)
1. Salary
8. Pursuant to a memorandum of understanding of 9 November 1947
(“the Tripartite Agreement”), the Governments of the United Kingdom,
India and Nepal agreed that the salary of Gurkhas serving in the British
Army would be set by reference to rates applied by India in respect of
Indian soldiers so as to avoid competition between the Indian and British
armies for Gurkha recruits. The Brigade’s basic pay was therefore set in
accordance with the Indian Pay Code, although cost-of-living allowances
were paid for service outside Nepal. These allowances used to be calculated
by reference to local living expenses (for example, in Hong Kong or
Brunei), but in 1997, when the Brigade’s home base moved to the United
Kingdom, a “universal addition” was introduced to ensure that, whenever a
Gurkha soldier was serving outside Nepal, his take-home pay would be
similar to that of a non-Gurkha soldier in the British Army of comparable
rank and experience. However, the “universal addition” was not treated as
pensionable pay.
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2. Accompanied service
9. Prior to 1 April 2006, Married Accompanied Service entitlement (that
is, an entitlement for the soldier to be accompanied by wife and children)
was for one married accompanied tour of between two and three years in the
first fifteen years of service and for permanent accompanied service for
Gurkhas ranked Colour Sergeant and above. However, with effect from
1 April 2006, those who had served for three years or more in the Brigade
were entitled to Married Accompanied Service (in other words, they were
entitled to be joined in the United Kingdom by their wives and children).
3. Retirement age
10. Gurkha soldiers are required to retire after fifteen years’ service,
subject to the possibility, dependent on rank, of one or more yearly
extensions.
11. In comparison, other soldiers in the British Army are entitled to
serve for twenty-two years.
4. Eligibility for settlement in the United Kingdom
12. Historically, Gurkha soldiers were discharged to Nepal and it was
presumed that they would remain there during retirement.
(a) The 2004 amendments to the Immigration Rules

13. On 25 October 2004 the Immigration Rules (HC 394) were changed
to permit Gurkha soldiers with at least four years’ service who retired on or
after 1 July 1997 (the date that the Gurkha’s home base relocated to the
United Kingdom) to apply for settlement in the United Kingdom.
Approximately 90 per cent of the 2,230 eligible Gurkha soldiers have since
applied successfully to settle in the United Kingdom with their qualifying
dependants.
(b) The 2009 amendments to the Immigration Rules

14. On 21 May 2009 the Secretary of State for the Home Department
announced a new policy under which all former Gurkhas who had served in
the British Army for at least four years would be eligible for settlement in
the United Kingdom. Approximately thirty-five per cent of those eligible
have since applied for resettlement in the United Kingdom.
5. Pension entitlement
15. The Tripartite Agreement provided that the pensions of Gurkhas
serving in the British Army would also be set by reference to the rates
applied by India to Indian soldiers.
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(a) The Gurkha Pension Scheme

16. In 1949 the Gurkha Pension Scheme (“GPS”) was established by
Royal Warrant and applied the former Indian Army Pensions Code to
Gurkhas serving in the Brigade. Pension entitlements under the GPS were
index-linked to the cost of living in Nepal as it was presumed that the
Gurkhas would retire there. Pensions were immediately payable upon
retirement and could not be deferred. A Gurkha who retired without having
served fifteen years would be entitled to no pension whatsoever.
17. In 1981 Gurkha pensions were reviewed and the rate payable was set
at the highest rate applicable under the Indian Army pension arrangements.
18. In 1999, following a ministerial review, the rates applicable to the
pensions of Gurkhas in the Brigade were increased by over 100 per cent,
taking them over the scales set by the Indian Army. The rationale for the
increase was that a Gurkha who retired from the Brigade to Nepal would not
receive the benefit of various schemes which soldiers retiring from the
Indian Army could access, such as the provision of certain medical
facilities. The increase applied to all Gurkhas regardless of the date of
discharge.
(b) The Armed Forces Pension Scheme

19. Non-Gurkha soldiers retiring from the British Army are entitled to
pensions under either the Armed Forces Pensions Scheme 1975
(“AFPS 75”) or the Armed Forces Pensions Scheme 2005 (“AFPS 05”)
depending on when they commenced service. Neither scheme is
index-linked with the cost of living in the soldier’s country of origin.
20. Under the AFPS, soldiers are eligible for deferred pensions, payable
at the age of 60, provided that they have rendered at least two years’ service
before leaving the British Army. In order to receive an immediate pension
officers are required to serve for sixteen years and all other ranks are
required to serve for twenty-two years; however, in practice fewer than one
fifth of non-Gurkha soldiers in the British Army serve for sufficiently long
periods to be eligible for an immediate pension.
21. The annual pension entitlement under the GPS is broadly equivalent
– taking into account the adjustments made in 1981 and 1999 – to one-third
of that under the AFPS.
(c) Review of Gurkhas Terms and Conditions of Service

22. Following the 2004 amendment to the Immigration Rules (see
paragraph 13 above), the Secretary of State for Defence announced a review
of the Gurkhas’ Terms and Conditions of Service. The review noted that the
2004 amendment to the Immigration Rules and the changes to Married
Accompanied Service (see paragraph 9 above) had changed the traditional
assumption that British Gurkhas would retire in Nepal, and pointed to a
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future in which they could be expected increasingly to regard the United
Kingdom, rather than Nepal, as their family base. The Review Team
therefore concluded that, the affordability issues notwithstanding, the major
differences in Gurkha terms and conditions of service could no longer be
justified on legal or moral grounds and recommended that they be
modernised by bringing them largely into line with those available to the
wider Army.
23. With regard to pensions, the review concluded that on balance the
GPS was more suitable than the AFPS to support the life-cycle of the great
majority of Gurkhas up until July 1997. However, moving the Brigade’s
base to the United Kingdom and the subsequent change to the Immigration
Rules had altered the previously valid assumption that Gurkhas would retire
in Nepal. For a Gurkha retiring to a second career in the United Kingdom,
the GPS profile was
“clearly wrong, paying sums too small to be useful at a time when he does not need
them and an inadequate pension at retirement age. As the life profile of the typical
Gurkha approaches that of his UK/Commonwealth counterpart, there can be little to
be said in favour of providing them with such different pension benefit profiles.”

24. The report recommended that serving and retired members of the
Brigade should be allowed to transfer from the GPS to either AFPS 75 or
05, depending on when they enlisted. Those who were already in the GPS
and wished to remain in it could do so, but it would be closed with effect
from April 2006.
(d) The Gurkha Offer to Transfer

25. In March 2007 the United Kingdom formulated the Gurkha Offer to
Transfer (“GOTT”) and this was given effect in the Armed Forces (Gurkha
Pension) Order 2007 (“the 2007 Order”). Gurkhas who retired before 1 July
1997 did not qualify for the GOTT. However, the GOTT enabled Gurkha
soldiers who retired on or after 1 July 1997 to transfer from the GPS to
either AFPS 75 or AFPS 05 depending on when they first enlisted in the
British Army. The terms of any transfer were such that the accrued rights to
a pension for service after 1 July 1997 would transfer into the AFPS scheme
on a year-for-year basis.
26. In respect of service rendered before 1 July 1997 the Explanatory
Memorandum to the 2007 Order explained that
“although Gurkha service from 1 July 1997 is transferable on a one-for-one basis,
Article 2 L4 provides that pre-1997 Gurkha service counts proportionately depending
upon the rank of the transferee. This proportion is not arbitrary: it has been arrived at
after careful calculation by the Government Actuary’s Department. It represents
broadly the value of the pre-1997 benefits accrued in the GPS. A Gurkha transferring
to either AFPS will be given fair pension value for his GPS service.”
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27. Under the actuarial calculation adopted by the Government, a year’s
service before 1 July 1997 translated – in terms of pension entitlement – to
the equivalent of between 23 and 36 per cent of the value of a year’s service
of a non-Gurkha soldier of equivalent rank.
28. The transition from the GPS to the AFPS for those opting to transfer
who were already in receipt of a pension under the GPS did not deprive
them of their existing GPS pension, which would continue to be paid.
Transfer to the relevant AFPS occurred at 60 or 65, when they received the
preserved pension. However, as they had been in receipt of the GPS pension
from around the age of thirty-three, the capital value of the pension pot at
retirement age would be reduced by the payments received under the GPS
up to that date.
29. Nearly all serving Gurkhas elected to transfer to the AFPS (only
0.3 per cent elected to remain in the GPS). Of those who had retired, but
remained eligible for transfer, approximately three per cent elected to
remain in the GPS.
C. The applicants
30. The first applicant is a non-governmental unincorporated association
that acts on behalf of 399 former members of the Brigade.
31. The second applicant is a former Gurkha soldier who retired from
the Brigade on 8 February 1997 after having accumulated fifteen years’
service. As he completed his service prior to 1 July 1997, he is ineligible to
transfer any of his pensionable years to one of the AFPSs. His pension
continues to be governed by the GPS and, as such, is valued at
approximately fifty per cent of that which a British soldier of equivalent
rank would receive for the same period and type of service.
32. The third applicant is a former Gurkha soldier who retired from the
Brigade on 31 July 2002 after having accumulated almost thirty-one years’
service. The last five years of service were transferred into the AFPS on a
year-for-year basis. The preceding twenty-six years of service were
transferred under an actuarial calculation pursuant to the 2007 Order. Under
that calculation the pensionable value of each of his years of service was
regarded as equivalent to approximately twenty-seven per cent of a
pensionable year served by a British soldier of equivalent rank engaged in
the same type of service.
D. Domestic proceedings
33. On 7 March 2008 the applicants issued an application for judicial
review in the High Court challenging the legality of both (a) the decision
that Gurkhas who retired prior to 1 July 1997 were not entitled to transfer
their pension rights under the GPS into the AFPS and (b) the decision that,
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for those Gurkhas who retired after 1 July 1997, service before that date did
not rank on a year-for-year basis. The challenge was advanced on three
grounds: under the Race Relations Act 1976 (namely, that there had been a
breach of a procedural duty to promote equality of opportunity); on grounds
of irrationality; and under Article 1 of Protocol No. 1 read together with
Article 14. In relation to the third ground, the applicants alleged that they
were discriminated against in their entitlement to an army pension on the
basis of their age and/or nationality. In particular, they argued that they were
treated differently both from younger Gurkha soldiers who had (more) years
of service after 1 July 1997 and from regular British Army soldiers.
34. The applicants were granted permission to pursue their judicial
review application. A hearing took place in October 2009. At the hearing
the parties agreed that the 2009 change to the Immigration Rules (see
paragraph 14 above) was irrelevant for the purpose of the proceedings.
35. On 11 January 2010 the High Court dismissed the application on all
three grounds. In respect of the age discrimination challenge the High Court
relied on its earlier decision in R (Gurung) v. Ministry of Defence [2008]
EWHC 1496 (Admin) (summarised at paragraphs 45 – 49 below), in which
it held that the difference in treatment did not occur due to the difference in
age but due to the dates at which service had been rendered. The judge in
the present applicants’ case noted that
“when lines are drawn for any purpose by reference to dates the result may well
include some indirect age discrimination.”

36. In reaching this conclusion, the court rejected the argument –
advanced by the applicants – that age discrimination should be treated as a
“suspect” ground.
37. In respect of the discrimination-on-grounds-of-nationality challenge
the High Court considered that it was bound by R (Purja and Others)
v. Ministry of Defence [2003] EWCA Civ 1345 (summarised at
paragraphs 41 – 44 below), in which the Court of Appeal had ruled that
Gurkhas with service before 1 July 1997 were in a markedly different
position from other soldiers serving in the British Army before that date.
The difference in pension arrangements reflected the different historical
position of the Gurkhas. Although the High Court accepted that the 2004
change in the Immigration Rules (see paragraph 13 above) undermined
some of the assumptions supporting the decision in Purja, it held that the
changes did not affect the reasoning of the Court of Appeal as that
reasoning applied to the calculation of pension entitlements which accrued
before 1 July 1997. For all the reasons advanced by the High Court Judge in
Gurung, the High Court considered that the choice of 1 July 1997 to mark
the boundary for different treatment of accrued pension was a rational and
reasonable one.
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38. The applicants were granted permission to appeal to the Court of
Appeal. On appeal, their case was put exclusively by reference to Article 14
of the Convention read together with Article 1 of Protocol No. 1.
39. On 13 October 2010 the Court of Appeal dismissed the applicants’
appeal. In respect of the discrimination-on-grounds-of-nationality claim the
Court of Appeal, like the High Court, considered itself bound by the
decision in Purja (cited above). In respect of the age-discrimination claim
the court, relying on the Strasbourg Court’s judgment in Neill v. the United
Kingdom, no. 56721/00, 29 January 2002, held that even if a relevant
comparison could be drawn between older and younger Gurkhas, the
Ministry of Defence could easily justify the difference in treatment.
40. On 13 December 2010 the Supreme Court refused to grant the
applicants permission to appeal.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW AND PRACTICE
A. R (Purja and Others) v. Ministry of Defence [2003] EWCA
Civ 1345
41. In Purja and Others, which concerned a challenge to the GPS
brought prior to the 2004 changes to the Immigration Rules and the GOTT,
the complainants submitted, inter alia, that the difference in pension rates
between Gurkha and non-Gurkha soldiers was irrational and constituted
direct discrimination on the grounds of nationality.
42. The High Court dismissed their complaints. In relation to the
discrimination complaint, it held that the situation of Gurkha soldiers on
retirement was not analogous to that of their non-Gurkha counterparts and
some difference in treatment was therefore justified.
43. The complainants appealed to the Court of Appeal. In dismissing the
appeal, Simon Brown LJ stated:
“... not only are Gurkhas, as the judge there observed, ‘leaving the United Kingdom
and returning to Nepal, where their pensions will be paid, and conditions in Nepal are
markedly different from those in the United Kingdom’, but it must be borne in mind
too that these pensions are generally payable from a much earlier age. Whether that
consideration - that the Gurkhas’ pensions become payable immediately after 15 years
whereas British soldiers only receive theirs after 22 years or (in 83% of cases) at the
age of 60 – is to be regarded as a) demonstrating that the two groups are not ‘in an
analogous or relatively similar situation’ or b) providing ‘reasonable or objective
justification’ for the distinction between their respective pension rates, or perhaps
even c) suggesting that British soldiers are not after all enjoying ‘preferential
treatment’ (all these phrases being taken from Stubbings – see paragraph 43 above),
seems to me a matter of choice and ultimately immaterial.
59. The question directly raised by article 14 is whether the Gurkhas’ pension rights
are ‘secured without discrimination on [the] ground [of] national ... origin’, which to
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my mind translates into the question whether, in regard to their pension rights, they
have been unjustifiably less well treated than others because of their being Nepalese.
60. It can of course be said that it is only because they are Nepalese that the
Gurkhas will be retiring to Nepal and living there more cheaply than their British
counterparts. But I reject entirely the proposition that they are therefore to be regarded
as unjustifiably less well treated on the ground of their nationality. It is, of course,
only because they are Nepalese that they are recruited into the Gurkha Brigade in the
first place. Nor am I impressed by [the claimants’] argument that because, say, an
Irish or Jamaican (dual) national will be discharged from the British Army with a
pension calculated without reference to wherever he may be intending to retire, so too
should a Gurkha. I simply cannot recognise the two groups as being in ‘an analogous
or relevantly similar situation’ looking at the nature of the Gurkha Brigade as a whole
– the basis and circumstances of the Gurkhas’ recruitment, service and discharge.”

44. Chadwick LJ drew attention to five features distinguishing the
situation of Gurkha soldiers from non-Gurkha soldiers:
“84. It is enough to draw attention to the following: (i) Gurkha soldiers are
recruited, exclusively, from Nepal, under arrangements to which the governments of
Nepal and India have given approval; (ii) Gurkha soldiers are, invariably, discharged
in Nepal at the end of their service, and have no right of abode in the United
Kingdom; (iii) Gurkha soldiers will, almost invariably, complete 15 years’ service and
retire on pension (payable with immediate effect) at or about the age of 35 years; (iv)
there is an obvious, and recognised, need in those circumstances to foster and
maintain links between Gurkha soldiers while in service and the country (Nepal) to
which they will return on retirement; and (v) that need is enhanced by the wide social,
economic and cultural differences between Nepal and the United Kingdom – and
between Nepal and the other countries throughout the world in which Gurkha soldiers
have been, or are likely to be, required to serve.
85. Taking those matters into account I find it impossible to reach the conclusion
that the characteristics of soldiers serving in Gurkha units in the British Army are so
closely analogous to the characteristics of soldiers serving in non-Gurkha units in the
same Army that the circumstances call for a positive justification for the different
treatment, in relation to basic pay and pensions, for which Gurkha TACOS provide.
Once it is appreciated that there are good reasons for the payment of an immediate
pension to Gurkha soldiers after 15 years’ service – as, plainly, there are, given the
fact that Gurkha soldiers will return to Nepal on completion of their service - rather
than a deferred pension payable at age 60 on retirement after less than 22 years’
service, or an immediate pension only after 22 years’ service, it seems obvious that
the amount of the immediate pension payable to Gurkha soldiers will differ from the
immediate, or the deferred, pension payable to non-Gurkha soldiers ...”

B. R (Gurung and Others) v. Ministry of Defence [2008] EWHC 1496
(Admin)
45. In Gurung and Others the complainants submitted that the pension
policy adopted by the Government in the GOTT was irrational and resulted
in a form of indirect age discrimination. The Article 14 challenge was based
solely on the transfer value of the years of service before 1 July 1997 and
related to the effect which the differences in transfer value created between
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groups of Gurkhas based on age and on their individual length of service at
particular dates.
46. In its judgment the High Court had regard to the difficulty faced by
the authorities in fixing the transitional arrangements following the decision
to bring the Gurkhas’ pensions into line with those of other soldiers serving
in the British Army. It stated:
“Transitional arrangements were required for those already in the GPS who might
wish to transfer. Provision had to be made for the Gurkha who retired after 1st July
1997 under the GPS and was already in receipt of that pension but who still wished to
transfer to the AFPS. The question was how the pension pot in the GPS should be
transferred: at actuarial value or at a Year for Year value or a mixture of the two. The
fact that the terms of service before 1st July 1997, and the pension arrangements, were
fit for the previous assumption, as Purja held, obviously creates a problem for those
whose years of service spanned that date. The first option would undervalue the years
of service after 1st July 1997 by reference to the actual pay received with the
[universal addition], and by comparison with the value earned in their pension pots by
the rest of the British Army to whom, after that date, the same retirement assumptions
now could be applied. The second, although not itself irrational, would give to the
transferring Gurkha an enhancement to his pension not just by reference to its value
but also by reference to assumptions inapplicable before 1st July 1997 when the
pension or deferred pay was earned. The third, which was adopted, reflected the
differences in the assumptions which underlay the pay and pension arrangements
before and after 1st July 1997.
...
A distinction within the Brigade between pay and pension before and after 1st July
1997 reflects the point at which the Brigade of Gurkhas became UK based, and the
retirement date after which [indefinite leave to enter or remain] became an option. The
longer the service after 1997, the greater the personal connection with the UK and the
corresponding loosening of the ties with Nepal, the greater the number of years
transferred on a Year for Year basis. The converse is also the case: the greater the
number of years served before 1997, the greater the ties with Nepal. Although in fact
the percentage of retired Gurkhas coming to the UK after retirement between 1997
and 2004 is very high indeed, that does not mean that the pension transfer provision is
irrational in not making it financially easier for them to do so. The system is a rough
reflection of the degree of the ties with either country in which retirement could be
enjoyed. The Year for Year transfer of all pension rights of those retiring after 1st July
1997 would create a sharp distinction between those Gurkhas who retired before and
after that date in respect of years of service before that date.
...
The aim of the GOTT was not to allow the Gurkha to retire in the UK on an
Immediate Pension at 33 years old free from further labour, nor to allow other
servicemen now to do so under the AFPS. Nor was it to require retired or serving
Gurkhas to forego the immediate pension to which their TACOS had entitled them, in
order that at age 60 or 65 they would receive the preserved pension under the AFPS
which is all that 15 years’ service would have entitled them to.”

47. With regard to the question of age discrimination, the court held:
“The grounds of differentiation here, not wholly aptly characterised as those of age,
are not suspect grounds. The grounds of difference do not arise because someone is
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above or below a particular age, but because the introduction of changes which are not
directly age related are defined by dates, and years of service. The drawing of lines,
by reference to dates, around schemes which help some but not others is an inevitable
part of many legislative or policy changes; this is the more so where a past
disadvantage or even wrong is being remedied retrospectively. Of course, this means
that either the older or younger will be affected; the date itself will import an indirect
differentiation on age grounds. But that is a weak starting point for an assertion of
indirect discrimination on age grounds. In any event, if there is a rational basis for the
selection of the date as at which the changes are made, that disposes of the Article 14
challenge.”

48. Having regard to the generous margin of appreciation where the
decision is about social and economic policy, particularly those concerned
with the equitable distribution of public resources, the court concluded as
follows:
“A line was drawn; that was in itself reasonable, and the particular dates chosen for
its drawing are reasonable too. The difference reflects not age in reality but the
number of years of service based in the Far East or in the UK. If there was indirect
discrimination on the grounds of age or ‘other status’, it was justified and
proportionate.”

49. Consequently, the High Court dismissed the application for judicial
review.

THE LAW
I. PRELIMINARY ISSUE: VICTIM STATUS
50. It is necessary to address at the outset the matter of the “victim”
status of the first applicant. The British Gurkha Welfare Society is a
non-governmental organisation, comprised of 399 retired Gurkhas, which
had standing before the domestic courts in the litigation concerning the
subject-matter of the present case. Nevertheless, the Court has held that
“victim” status must be interpreted autonomously, irrespective of its
meaning under domestic law, and according to established case-law it will
normally only be granted to an association if the latter has been directly
affected by the measure in question (see Association des amis de
Saint-Raphaël et de Fréjus et autres v. France (dec.), no. 45053/98,
29 February 2000; Dayras and Others and the association “SOS Sexisme”
v. France, (dec.), no. 65390/01, 6 January 2005; and Grande Oriente
d’Italia di Palazzo Giustiniani v. Italy (no.2), no. 26740/02, § 20, 31 May
2007).
51. Although its 399 members were “directly affected” by the GOTT,
the British Gurkha Welfare Society does not appear to have been “directly
affected” by the measure in its own right. It is therefore doubtful whether it
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can claim to be a “victim” of the alleged violations within the meaning of
Article 34 of the Convention. However, in view of the Court’s conclusions
on the merits of the applicants’ complaints, there is no need to reach any
firm conclusion in this regard.
II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 14 OF THE CONVENTION
TAKEN IN CONJUCTION WITH ARTICLE 1 OF PROTOCOL NO. 1
52. The applicants complained that the significantly lower pension
entitlement of Gurkha soldiers who retired or served before 1 July 1997
amounted to differential treatment on the basis of nationality, race and age.
They complained that the difference in treatment could not be justified and,
as such, represented a violation of Article 14 read together with Article 1 of
Protocol No. 1 to the Convention.
53. Article 1 of Protocol No. 1 reads as follows:
“Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his
possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest
and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of
international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State
to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in
accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other
contributions or penalties.”

54. Article 14 reads as follows:
“The enjoyment of the rights and freedoms set forth in [the] Convention shall be
secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language,
religion, political or other opinion, national or social origin, association with a
national minority, property, birth or other status.”

55. The Government contested those arguments.
A. Admissibility
1. The “race discrimination” complaint
56. The Government argued that, insofar as the applicants now seek to
complain about race discrimination, they have failed to exhaust domestic
remedies as no such claim was pursued before the High Court or the Court
of Appeal.
57. Although the applicants accepted that in the domestic proceedings
the allegation of race discrimination was eventually dropped, they
contended that in the present case the link between nationality and race was
strong and, as a consequence, the Court should not adopt an overly
formalistic approach to the exhaustion of domestic remedies.
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58. The Court cannot accept the applicants’ submission. In Article 14 of
the Convention “race” and “national origin” are identified as two distinct
grounds of discrimination. It is true that in a given case the two might be
“strongly connected”; however, as different considerations might be
relevant to each, it does not necessarily follow that complaints under both
grounds will stand or fall together. Consequently, the existence of any such
“connection” between the two grounds cannot absolve an applicant from
raising each separately before the domestic courts.
59. Consequently, given that the applicants, by their own admission, did
not pursue their claim of discrimination on grounds of race before the
domestic courts, this part of their complaint must be rejected as
inadmissible in accordance with Article 35 §§ 1 and 4 of the Convention for
failure to exhaust domestic remedies (see, for example, Vučković and
Others v. Serbia (preliminary objection) [GC], nos. 17153/11 and 29 others,
§ 72, 25 March 2014).
2. The remaining complaints
60. The Court considers that the applicants’ remaining complaints
(namely, those concerning differential treatment on the grounds of
nationality and age) raise sufficiently complex issues of fact and law, so that
they cannot be rejected as manifestly ill-founded within the meaning of
Article 35 § 3 (a) of the Convention. It is further satisfied that they are not
inadmissible on any other ground. They must therefore be declared
admissible.
B. Merits
1. The Court’s general approach in Article 14 cases
61. The Court has repeatedly held that Article 1 of Protocol No. 1 does
not guarantee as such any right to become the owner of property; nor does it
guarantee, as such, any right to a pension of a particular amount (see, among
many authorities, Andrejeva v. Latvia [GC], no. 55707/00, § 77,
ECHR 2009). If, however, a Contracting State does decide to create a
pension scheme, it must do so in a manner which is compatible with
Article 14 (see Stec and Others, cited above, § 55).
62. As established in the Court’s case-law, only differences in treatment
based on an identifiable characteristic, or “status”, are capable of amounting
to discrimination within the meaning of Article 14 (see Kjeldsen,
Busk Madsen and Pedersen v. Denmark, 7 December 1976, § 56, Series A
no. 23). Moreover, in order for an issue to arise under Article 14 there must
be a difference in the treatment of persons in analogous, or relevantly
similar, situations (see D.H. and Others v. the Czech Republic [GC],
no. 57325/00, § 175, ECHR 2007-IV, and Burden v. the United Kingdom
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[GC], no. 13378/05, § 60, ECHR 2008). Such a difference in treatment is
discriminatory if it has no objective and reasonable justification; in other
words, if it does not pursue a legitimate aim or if there is not a reasonable
relationship of proportionality between the means employed and the aim
sought to be realised. The Contracting State enjoys a margin of appreciation
in assessing whether and to what extent differences in otherwise similar
situations justify a different treatment (see Burden, cited above, § 60). The
scope of this margin will vary according to the circumstances, the
subject-matter and the background. As a general rule, very weighty reasons
would have to be put forward before the Court could regard a difference in
treatment based exclusively on the ground of nationality as compatible with
the Convention (see Gaygusuz v. Austria, 16 September 1996, § 42, Reports
of Judgments and Decisions 1996-IV, and Andrejeva v. Latvia [GC],
no. 55707/00, § 87, ECHR 2009). However, a wide margin is usually
allowed to the State under the Convention when it comes to general
measures of economic or social strategy. Because of their direct knowledge
of their society and its needs, the national authorities are in principle better
placed than the international judge to appreciate what is in the public
interest on social or economic grounds, and the Court will generally respect
the legislature’s policy choice unless it is “manifestly without reasonable
foundation” (see Carson and Others v. the United Kingdom [GC],
no. 42184/05, § 61, ECHR 2010 and Stec and Others v. the United Kingdom
[GC], no. 65731/01 and 65900/01, § 52, ECHR 2006-VI).
63. The Court observes at the outset that, as with most if not all
complaints of alleged discrimination in a welfare or pensions system, the
issue before it for consideration goes to the compatibility of the system with
Article 14, not to the individual facts or circumstances of the particular
applicants or of others who are or might be affected by the legislation (see,
for example, Carson and Others, cited above, § 62; Stec and Others, cited
above, §§ 50-67; Burden, cited above, §§ 58-66; and Andrejeva, cited
above, §§ 74-92). Rather, the Court’s role is to determine the question of
principle, namely whether the legislation as such unlawfully discriminates
between persons who are in an analogous situation (Carson and Others,
cited above, § 62).
2. Application to the present case
64. The Government have accepted that the facts underlying the present
complaint fall within the ambit of Article 1 of Protocol No. 1. Furthermore,
they do not dispute that nationality and age are protected grounds of
discrimination.
65. Consequently, what is in dispute in the present case is whether there
was a difference in the treatment of persons in relevantly similar situations;
and, if so, whether that difference in treatment had any objective and
reasonable justification.
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(a) Discrimination on grounds of national origin
(i) The applicants’ submissions

66. In the applicants’ submission, they had been treated unfavourably
compared with non-Gurkha soldiers in the British Army of an equivalent
rank and position, with whom they had stood shoulder to shoulder, serving
the same cause, defending the same nation, and facing the same risks and
dangers with the same valour, commitment, passion and dedication; and this
difference in treatment was on account of their Nepalese nationality.
67. In particular, the applicants maintained that their pension
entitlements were less favourable than those of non-Gurkha soldiers in the
British Army, as their service prior to 1 July 1997 was valued at as little as
twenty-three per cent of the service of other soldiers serving at the same
time. The applicants did not accept the contents of the actuarial report
submitted by the Government (see paragraph 70 below), which suggested
that the majority of them would not be in a significantly better position had
they been treated as if they were always members of the AFPS. In response,
the applicants submitted their own actuarial report commenting on the data,
methodology and assumptions employed in the Government’s report. The
applicants’ actuary indicated that the comparisons relied on in the
Government’s report were “only a single snapshot that depends on both the
time at which it is calculated and the assumptions that are made”. In other
words, as the relevant calculations depended on assumptions relating to
exchange rates and life expectancy, different results would be seen if the
assumptions were to be made at a different time.
68. The applicants further argued that there was no objective and
reasonable justification for the difference in treatment. In this regard, they
considered the fact that, prior to 1 July 1997, the Brigade’s home base had
been in Hong Kong (and before that, Malaya) to be immaterial as the
Brigade was at all times eligible for deployment on any British Army
mission in any country in the world. Likewise, they contended that the fact
that Gurkhas historically retired to Nepal was not logically connected to the
pension that they should receive for the service they rendered. Once it was
acknowledged that Gurkhas served the British Army in the same way as
other soldiers, it was inescapable logic that they should receive the same
pension. This was particularly so given that a pension was a form of
deferred pay, and where a worker comes from and how they spend their
income should be irrelevant to the level of remuneration that they receive.
69. Finally, the applicants contended that discrimination on grounds of
nationality was considered to have “specially protected status” and therefore
“very weighty reasons” would be required by way of justification. The
Government could not, therefore, rely on budgetary considerations to justify
treating the applicants differently from other members of the British Army.
Likewise, the fact that Gurkhas could chose to retire in Nepal was not a
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relevant factor, as the rate of pension should be set by reference to work
done and not to a person’s life options.
(ii) The Government’s submissions

70. The Government submitted a report by the Government Actuarial
Department (“GAD”) which indicated that most of the applicants would not
now be in a significantly better position if they had been treated as if they
had always been members of the AFPS. This was because pension
payments under the GPS were payable immediately upon retirement,
whereas an immediate pension under the AFPS was only payable after
twenty-two years’ service and most (non-Gurkha) army personnel did not
serve that long. Consequently, most of the applicants would receive pension
payments for over twenty-five years before many non-Gurkha soldiers of
the same rank and length of service would qualify for any payments under
the AFPS. According to the Government, an immediate pension at the age
of thirty-three was not necessarily worth less than a larger, deferred pension
at the age of 60. In fact, the GAD report indicated that of the 308 applicants
the Ministry of Defence had been able to identify, approximately four per
cent would have been in a better position had they been treated as members
of the AFPS throughout their service. This group mostly consisted of
officers, who would have been entitled to AFPS benefits immediately upon
retirement.
71. Insofar as this small minority of applicants had been the subject of
adverse differential treatment in the way their pensions were calculated for
periods of service prior to 1 July 1997, the Government acknowledged that
the difference was on grounds of nationality. However, they contended that
either the applicants could not be said to be in a relevantly similar position
to other soldiers in the British Army in relation to the accrual of their
pension rights for periods of service prior to 1 July 1997, or, if they were,
the difference in treatment had an objective and reasonable justification.
72. In particular, they noted that, until the changes to the Immigration
Rules in 2004 and 2009, retired Gurkhas had no entitlement to settle in the
United Kingdom after the end of their service. It was therefore presumed
that they would retire in Nepal, where their GPS pension would be paid
earlier than an AFPS pension and, given the significant difference between
the economic conditions in the two countries, would, in real terms, be much
more valuable than the equivalent sums paid in the United Kingdom.
73. Although the Government accepted that a pension was a form of
deferred pay, they pointed out that the applicants had “definitively
acquired” the relevant portion of their pension rights prior to 1 July 1997, at
a time when the Brigade’s home base was not in the United Kingdom, they
had no entitlement to accompanied service there, and they had no right to
settle there upon retirement. Consequently, they had very limited ties to the
United Kingdom during this period. The Government rejected the

506

BRITISH GURKHA WELFARE SOCIETY AND OTHERS
v. THE UNITED KINGDOM JUDGMENT

17

applicants’ assertion that pay could only lawfully be set by reference to
work undertaken, with the consequence that the place where the worker was
receiving his pay (and by extension, his pension) was irrelevant. On the
contrary, many public-service and private-sector jobs in the United
Kingdom had a “London weighting” to reflect the higher cost of living in
that city.
74. In any case, the Government pointed out that although many
Gurkhas were now entitled to settle in the United Kingdom, they were not
obliged to do so: unlike any other soldier in the British Army, they retained
the right to retire in Nepal. Consequently, the Government argued that it
was not obliged to fund a fully retrospective increase in their pensions on a
year-for-year basis on the assumption that they would choose to settle in the
United Kingdom rather than return home. This was especially the case given
that many Gurkhas who opted to settle in the United Kingdom went on to
enjoy a second career there, which produced an income from which they
could meet their living expenses.
75. Finally, the Government contended that the present case raised
issues of social and economic policy, and in such cases the Court normally
respected the legislature’s policy choice unless it was “manifestly without
reasonable foundation” (Stec, cited above, § 52). As in Stec, the
Government was trying to put right an inequality and its policy choice in
doing so was not “manifestly without reasonable foundation”. This was
especially so given that, for the reasons already identified, that policy choice
was neither unreasonable nor arbitrary. Furthermore, in allowing pension
rights accrued in respect of years of service after 1 July 1997 to be
transferred to the AFPS on a year-for-year basis, the Government
effectively created an exception to its general policy of non-retrospectivity
when it came to the enhancement of pension schemes. However, the cost of
equalising all years of service prior to July 1997 for members of the Brigade
in service on that date would have cost an additional GBP 320 million,
while extending the GOTT to all Gurkhas, including those who retired
before 1 July 1997, and valuing their service on a year-for-year basis would
have cost in the region of GBP 1.5 billion over twenty years. Moreover,
such an approach, if adopted, might have led beneficiaries of other public
sector schemes to complain about the non-retrospectivity of any
enhancements in their own schemes.
(iii) The Court’s assessment
(α) “Difference in treatment”

76. The Court has established in its case-law that, in order for an issue to
arise under Article 14, the first condition is that there must be a difference in
the treatment of persons in relevantly similar situations.
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77. In the present case Gurkha soldiers were undoubtedly treated
differently from other soldiers in the British Army in respect of their
entitlement to a pension since, prior to 1997, they were governed by a
different pension scheme from other soldiers in the British Army, with
different terms and conditions. In addition, for those eligible for transfer to
the AFPS, only accrued rights to a pension for years of service after 1 July
1997 were transferred on a year-for-year basis, while accrued rights in
respect of years of service prior to that date were transferred at actuarial
value (approximately twenty-three to thirty-six percent of the value of a
year’s service of a non-Gurkha soldier of equivalent rank – see paragraph 27
above). However, the notion of discrimination implies that the group in
question was not only treated differently, but also less favourably (see, for
example, Elsholz v. Germany [GC], no. 25735/94, §§ 60-61,
ECHR 2000-VIII), and in the present case the Government contend that this
criterion was not met as the vast majority of Gurkhas (both those who
retired before 1 July 1997 and those who retired on or after that date) would
not have been in a significantly better financial position if they had been
treated as if they had always been in the AFPS.
78. This latter submission by the Government is based on the GAD’s
actuarial report, which is contested by the applicants who have submitted
their own actuarial report challenging the data, methodology and
assumptions employed in the GAD report (see paragraph 67 above).
Whether or not the applicants’ objections in this respect are justified, the
Court notes that the GAD report expressly accepts that Gurkha soldiers of
officer rank or above (roughly four per cent of the total) would have been in
a significantly better financial position had they been able to transfer all
years of service to the AFPS on a year-for-year basis. Furthermore, in the
2004 review conducted by the Secretary of State for Defence it was
conceded that Gurkhas generally were “clearly” wronged under the GPS in
the changed context of a likely second career in the United Kingdom, in that
the GPS paid “sums too small to be useful at a time when [the Gurkha] does
not need them and an inadequate pension at retirement age” (see
paragraph 23 above). Therefore, even if the total sum of pension payments
received by a Gurkha who was not of officer rank would not have been less
than the total sum received by his non-Gurkha counterpart, the authorities
have acknowledged that what the 2004 review called the different “pension
benefit profiles” of Gurkha soldiers were less advantageous. The Court is
therefore satisfied that Gurkha soldiers can be regarded as having been
treated less favourably in respect of their pension entitlement than other
soldiers in the British Army.
(β) “Persons in relevantly similar situations”

79. Article 14 also requires that any difference in treatment be between
persons in “relevantly similar situations”. In this regard, the Court notes that
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the historical situation of the Gurkhas was very different from that of other
soldiers in the British Army as they were based in the Far East, had no ties
to the United Kingdom, and no expectation of settling there following their
discharge. However, their situation has significantly changed over time.
Most importantly, on 1 July 1997 their home base moved to the United
Kingdom (see paragraph 8 above); in 2004 the Immigration Rules were
amended to allow Gurkhas with at least four years’ service retiring on or
after 1 July 1997 to apply for settlement in the United Kingdom after
discharge (see paragraph 13 above); in 2006 the policy on Married
Accompanied Service was changed, allowing the wives and children of
Gurkha soldiers to also form ties to the United Kingdom (see paragraph 9
above); and finally, in 2009 the Immigration Rules were again amended to
permit all Gurkha soldiers with at least four years’ service to apply for
settlement in the United Kingdom (see paragraph 14 above).
80. In view of these developments, the Court accepts that by the date of
the GOTT, namely 2007 (see paragraph 25 above), Gurkha soldiers were in
a “relevantly similar situation” to other soldiers in the British Army.
(γ) “Objectively and reasonably justified”

81. It is common ground that where an alleged difference in treatment
was on grounds of nationality (see paragraph 71 above), very weighty
reasons have to be put forward before it can be regarded as compatible with
the Convention (see Gaygusuz, cited above, § 42, and Andrejeva, cited
above, § 87). However, in considering whether such “very weighty reasons”
exist, the Court must be mindful of the wide margin usually allowed to the
State under the Convention when it comes to general measures of economic
or social strategy. That is particularly so where an alleged difference in
treatment resulted from a transitional measure forming part of a scheme for
the enhancement of a benefit which was carried out in good faith in order to
correct an inequality. For example, in Neill and Others v. the United
Kingdom (dec.), no. 56721/00 of 29 January 2002, the Court recognised
that, in making provision for the future payment of service pensions to
servicemen and to their widows, national authorities were in principle
permitted to restrict entitlement to such pensions to those who were still in
service at the time of introduction of the new provisions, and to fix the level
of entitlement by reference to the period of service completed following
introduction of the relevant provisions.
82. In the present case, following a number of the developments set out
at paragraph 79 above, the authorities accepted (in 2004) that the situation
of Gurkhas had changed, so that differences in the majority of their terms
and conditions of service (including their pension entitlement) could no
longer be justified on legal and moral grounds (see paragraph 22 above). As
a consequence, the 2007 GOTT was formulated in order to bring Gurkhas’
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pensions into line with those of other soldiers in the British Army.
However, having decided to allow the Gurkhas to transfer to the AFPS, the
authorities were faced with a decision: whether to allow the transfer to the
AFPS of pension rights accrued in respect of all years of service on a yearfor-year basis; whether to allow only the transfer of pension rights accrued
in respect of all years of service on an actuarial basis; or to find a middle
ground.
83. It would appear that the first option was rejected for financial
reasons: in this respect, the Government have estimated the cost of
equalising all years of service prior to 1997 for all Gurkhas serving on that
date to be in the region of GBP 320 million, and the cost of extending the
GOTT to those Gurkhas who retired before that date (with accrued pension
rights valued on a year-for-year basis) to be GBP 1.5 billion over twenty
years. The second option was also rejected, because it would have
undervalued those years of service acquired at a time when the historical
assumption that the Gurkhas would retire to Nepal no longer held good.
Consequently, the authorities opted for the third approach, allowing only the
transfer of pension rights accrued after 1 July 1997 on a year-for-year basis,
and, in doing so, made an exception to their general policy of not enhancing
pension schemes retrospectively.
84. The selection of 1 July 1997 as a “cut-off point” was not arbitrary.
This date represented the transfer of the Gurkhas’ home base to the United
Kingdom and was therefore the date from which the Gurkhas starting
forming ties with that country. Those who retired before that date had no
ties to the United Kingdom and, at the date of the GOTT (2007), had no
right to settle there. Although this changed following the 2009 amendment
to the Immigration Rules, the applicants agreed before the domestic courts
that this development – which post-dated both the GOTT and the
commencement of the domestic proceedings in the present case – was
irrelevant (see paragraph 34 above). Consequently, the Court finds no cause
to doubt the conclusion of the 2004 review that the GPS continued to be the
best scheme to meet the needs of these Gurkhas, since the payments under
that scheme, which were available immediately upon retirement, were more
than adequate to provide for their retirement in Nepal (see paragraph 23
above).
85. For those Gurkhas who retired after 1 July 1997, any pension
entitlement accrued prior to that date was accrued at a time when they had
no ties to the United Kingdom and no expectation of settling there following
their discharge from the Army. It is true that the majority of Gurkhas falling
into this category did subsequently settle in the United Kingdom (see
paragraph 13 above). Nevertheless, in considering the impact of the GOTT
on their financial situation, it must be borne in mind that the purpose of an
armed forces pension scheme (either under the AFPS or GPS) was not to
enable the soldier to live without other sources of income following
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retirement from the Army. Given that most Gurkhas retired after fifteen
years, and the majority of other soldiers in the British Army retired before
they had served for twenty-two years, it was fully expected that they would
continue to be economically active and have other sources of income once
they left the armed forces. In fact, the evidence submitted by the
Government indicates that many of those Gurkhas who retired after 1 July
1997 and who remained in the United Kingdom have gone on to find other
gainful employment there (see paragraph 74 above).
86. Unlike the situation in Neill (cited above), the Gurkhas’ pensions
under the GPS were index-linked to their expected country of retirement.
However, the Court finds no support for the applicants’ argument that
pensions should not be index-linked in this way. In Carson (cited above,
§ 86) the Court expressly recognised that it was difficult to draw any
genuine comparison between the position of pensioners living in different
countries on account of the range of economic and social variables applying
from country to country. Moreover, in their submissions to the Court, the
parties have agreed that pensions are a form of deferred salary, and many
employers – both at the domestic and international level – regularly adjust
salaries to reflect the cost of living in the city or country of employment.
87. In light of the aforementioned findings, the Court considers that
insofar as the applicants have complained of discrimination on grounds of
nationality, any difference in treatment was objectively and reasonably
justified. Consequently, no violation of Article 14 of the Convention taken
in conjunction with Article 1 of Protocol No. 1 can be found on the facts of
the present case.
(b) Discrimination on grounds of age

88. The Court has recognised that age might constitute “other status” for
the purposes of Article 14 of the Convention (see, for example, Schwizgebel
v. Switzerland, no. 25762/07, § 85, ECHR 2010 (extracts)), although it has
not, to date, suggested that discrimination on grounds of age should be
equated with other “suspect” grounds of discrimination. Nevertheless, even
if it were accepted that “older” Gurkhas were treated less favourably than
“younger” Gurkhas on account of their age, the differential treatment, which
also flows from the decision to value only service after 1 July 1997 on a
“year-for-year” basis, must be regarded as objectively and reasonably
justified for the reasons given in relation to the applicants’ complaint
concerning discrimination on grounds of nationality (see paragraphs 82 – 87
above).
89. The foregoing considerations are sufficient to enable the Court to
conclude that the applicants’ complaint concerning age discrimination also
discloses no violation of Article 14 of the Convention read together with
Article 1 of Protocol No. 1.
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FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,
1. Declares the complaints concerning discrimination on grounds of
national origin and age admissible and the remainder of the application
inadmissible;
2. Holds that there has been no violation of Article 14 of the Convention
read together with Article 1 of Protocol No. 1.
Done in English, and notified in writing on 15 September, pursuant to
Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Abel Campos
Registrar

Mirjana Lazarova Trajkovska
President
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Article 1 - Obligation to respect human rights

Art. l 1-3

b) State agent authority and control
c) Exercise of extra-territorial authority in another Member State's

15

16

territory.

18

IV. Temporal scope of the Convention

I. Rights and freedoms defined in the Convention
Article 1 determines the scope of responsibility of the Member States. It refers to

l

'Section I'of the Convention, which consists of Articles 2 to 18. However, this

reference is rather imprecise. On the one hand, Section I covers also Articles 15 to
18 which do not guarantee rights. On the other hand; the rights in the protocols are
not covered by the wording of Article 1. With a view to the preambles of the
protocols concerned and specific provisions in the protocols on the relationship to
;he Convention it has to be assumed that the obligation under Article l does not only
concern Articles 2 to 14 but also the substantive rights in the protocols to the
Convention (subject to ratification). In particular, the preambles of Protocols No. l
and 4 explicitly refer to the existing rights already included in Section I and they
express the wish of Contracting States to ensure the collective enforcement of certain
rights other than those of the Convention. The wording of the preamble of Protocole
No. 7 is similar though more general. Moreover, all protocols include an article which
makes it clear that the protocols are equivalent to those in the Convention. According
to these articles the substantive provisions of of the protocols 'shau be regarded as
additional articles to the Convention and all the provisions of the Convention shall
apply accordingly ."
II. Personal scope of the Convention
2

Article 1 determines the personal scope of the ECHR: The 'Contracting Parties'
secure 'everyone within their jurisdiction' the rights and freedoms provided for in
the Convention. It follows, that the Member States are the obligated parties under
the ECHR and the persons within their jurisdiction are the beneficiaries. 60 years of
practice under the Convention have shown that difficult questions regarding the
limits of Article l may arise.

1. Subjects entitled to the rights
3

1

The wording 'everyone' shows that the Convention contrary to other catalogues of
fundamental rights in national constitutions abstained from imposing any restrictions
- such as the nationality requirement - on the group of persons entitled to the rights
under the Convention. The idea of restricting the application to persons having a
domicile or being residents of a Contracting State was quickly abandoned in the
discussions in the course of the drafting of the Convention." To be under a State's
' Articles 6 of Protocols No. 1, 4 and 6; Article 7 of Protocol No. 7; Article 3 of Protocol No. 12,
Article 5 of Protocol No. 13.

2 See the report of the Committee of Ministers of the Council of Europe, RecueN des Travaux
Preparatoires de la Convention Europ6enne des Droits de l'homme, Volume IV, p. 20. Cf. EComHR,
25/9/1965, X., No. 1611/62, Th 8, 158 (168).
2
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The responsibility of the State applies to all of its organs, 'whether they belong to the

legislature,- the executive or the judiciary .' " It is required to ensure that !ts legislation is
consistent with the Convention. Even the constitution must be compatible with the

Convention.45 The State is also responsible for the conduct of its administrative authorities, as well as various bodies associated with the State including, in some cases, State-

owned companies"" and decentralized authorities that exercise public ffinctions, regardless
of their degree
degree oF autonomy.47 Such bodies include various municipal and territorial
institutions,"s aS well as professional corporations
:OrpOratil that exerase 'des Fonctions officielles . . .
attribu6es par la Constitution et par lala loi'49
loi""' and national railway companies under state
control in a monopolistic situation."o The State may aJso be responsit+le Eor acts of private
48
ins, as

individuals that violate Convention rights where there is evidence that the authorities
connived or acquiesced. 51

The obligation also extends beyond conduct of the State itself and its organs to the
extent that there is also a duty to ensure that third parties do not in&inge the rights of
individuals. This is one aspect of the positive obligation associated with the duties of the
State party.

'. . . shall secuxe . . . ', negative and positive obligations
Ref'erring to the travaux p%ratoires, the Plenary Court noted that 'Toly substituting the

words "shall secure" for the woå "undertake to secure" in the text of Article 1, the drafters

of the Convention also intended to make it clear that the ri@øts and Eree«loms set out in
Section I would be direcdy secured to anyone within the jurisdiction of the Contracting

States .' 52 Nevertheless, article 1 does not require States to incorporate tbe Convention

directly into national law and thereby make it direcdy appliæble before domestic coiu'ts.

In some 'dualist' countries, international law does not have such a årect effect. There, States

Parties are required to ensure that Convention rights are enforceable, although they need not
do this by incorporating the text into the domestic legal system. The Court has confirmed
that the Convention does not prescrøt+e 'any given manner for ensuring within their internal

law the effective implementation of any of the provisions of the Convention .' 53

44 Andre'eva v. Latvia [GC], no. 55707/00, S 56, ECHR 2009; Young, James, ai Rbsm v. Tbe United

Kinytom, 13 August 1981, (j 49, Series A no. 44; 'Xrllle v. Liechtemtein [GC], no. 28396/95, S 46, ECHR 1999VII.

4.5 %Åic anå Finci v. Bosnia anÅ Hemgwina [GC], nos 27996/06 and 34836/06, (+ 56, ECHR 2009.
46 Mykhay[enky and Otbes v. Ukraine,-nos 35091/02, 35196/02, 35201/02, 35204/02, 35945/02, 35949/

02, 35953/02, 36800/02, 38296/02, and 42814/02, % 43-45, ECHR 2004-XII; Cooperativa Agrico[a
Sjobozia-Hanesei v. Mouova, no. 39745/02, S 19, 3 April 2007.

4% RaÅio France and Others v. France (dec.), no. 53984/00, (+ 26, 23 September 2009.

48 Commune å Rothenthum er. Swiktrlanrl, no. 13252/87, Commission decision of 14 December 1988, 59
DR 251 ; Section å communt ÅAnti% v. France (dec.), no. 421 29/98, 23 November 1999i Tbe Province ofBari,
Sorrtntino, arvl Messtni Nemapa v. Italy (dec.), no. 41 877/98, 22 March 200li Ayuntamiento å Mula v. Spain
(dec.), no. 55346/00, 1 Febmary 2001; Danåryå Kommun v. Sweden (dec.) no. 52559199, 7 June 2001;
rM'ymeakz Ee[ediyesi v. Turkey (dec.), no. 50108/06, 23 March 2010.

Cons0o Gtneal å Co%»s Ociciaks åe Ecommista r.k Esprafia v. Spain, nos 26114/95 and 26455/95,

Co?mmission decision of 28 June 1995.

5o RENFE v. Spain, no. 35216/97, Commission decision of 8 September 1997.
" Ilqcu atul Others v. Moklova and Russia [GC], no. 48787/99, % 318, ECHR 2004-Vll.
5: IrelanÅ v. the United Kin@om, 18 lanuary 1978, S 239, Series A no. 25.

53 Siiier.lish Engine Drivers' Union v. Suieden, 6 Februarya 1976, 0 50, Series A no. 20. Mso Silver aml Othtrs v.

the United Kmgåm, 25 March 1983i % 113, Series A no. 61i James anå Others v. the United Kingdom, 21
February 1986, S 84, Series A no. 98.
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The obligation to respect human rights has both negative and positive dimensions. In a
negative sense, States are under an obligation not to violate articles 2 to 14, as well as the
substantive provisions of the Protocols to the extent these have been ratified. But they
must also ensure respect for the Convention and the Protocols through, for example,
establishing a legal frarnework for the protection of these rights and enforcing measures to
ensure its observance. This is what is meant by the positive dimension. With respect to the
right to life defined in article 2, States are under a duty not only to reEraxn from taking the
lives oE those subject to their jurisdiction but also to ensure that lives are protected,
through the enforcement of criminal justice, punishment of murder and attempted murder,
appropriate measures of inquiry and investigation when there is loss of life under questionable circumstances, and minimum standards of medical care. Similarly, article 1 applies
in cases of ill-treatment falling under artide 3 to the extent that 'States must take measures
designed to ensure that individuals within their jurisdiction are not subjected to

iu-treatment administered not only by State agents but also by private individuals.""'
Accoring to the Court, 'by virtue of Article 1 of the Convention, each Contracting
Party "shall secure to everyone within [its] jurisdiction the rights and 'Ereedoms defined
in . . . [the] Convention". The discharge of this general duty may entail positive obligations inherent in ensuring the effective exercise of the rights guaranteed by the Conven-

tion.""' In the context of freedom of religion, the Court has invoked 'the States' positive
obligation under Article 1 of the Convention to secure to everyone within its jurisdiction
the rights and freedoms defined therein' in holding that '[i]n democratic societies, in
which several religions and beliefs coexist within one and the same population, it may be
necessary to place restrictions on the &eedom to manifest one's religion or belief in oråer
to reconcile the interests of the various groups and to ensure that everyone's beliefs are

respected .' 56
Although the distinction between positive and negative obligations is often quite clear,

sometimes the Court refuses to determine the nature of the duty.57 It notes that whethe,r
the basis of its analysis is a positive duty to take measures to secure the rights of the
individual or a negative duty upon a public authority not to interfere, 'the applicable
principles are broadly similar. In both contexts regard must be had to the fair balance that
has to be struck between the competing interests of the individual and of the community

as a whole."'s However, in some cases,-there is considerable debate about whether or not

to characterize the alleged infringement as being related to a negative or a positive

obligation.59 If the obligation is positive rather tha; negative, the margin of appreciation
granted to the State ma; be larger."o
t...to everyone...'

The rights enshrined in the Convention must be secured to 'everyone'. In a concurring
opinion, Judge Bonello hililighted the importance of rights being secured to 'everyorie',
": Z anå Othtrs v. tbe United Kinylom [GC], no. 29392/95, S 73, ECHR 2001-V.

55 S@rerutn and Rasmussen v. Dtn;iark [GC], nos 52562/99 and 52620/99i S 57, ECHR 2006-I.
56 ]"LC. W ScbMe v. the Netberlanå (dec.),- no. 2158/12, S 21, 16 0ctober 2012.
:7 Hatton anÅ Othen v. tbe UniteÅ Kingåm [GC], no. 36(22/97, S 119, ECHR 2003-VIII.
58 Ibid-i % 93-

59 Mouvement ra0lien suisse v. Switzerlatvl [GC], no. 16354/06, Concurring Opinion of Judge Bratza,
SS 3-4, ECHR 2012 (extracts); ibia., Dissenting Opinion of Judge Pinto de Albuqeruque.

6o Women On 'Xr'aves and Others v. Ponugal, no. 31276/05-, % 40, 3 February 20a09.

521

Part Two: European Convention on Human Rights

92

noting that the universality it estahlishes was 'the cornerstone of the Convention .' 61 The
word 'everyone' also appears in articles 2, 5, 6, 8, 9i 10, and 11 of the Convention, and in
a few provisions of the Protocols.""' Sometimes the Convention formulates a right in a

negative sense: 'No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading
treatment or punishment.' The word 'everyone' in article 1 should be read in conjunction
with article 34, where a right of petition to the Court is recognized to 'any person, nongovernmental organisation or group oE inividuals'. It applies to corporate bodies or
moral persons, which are viewed as non-governmental organizations for the purposes of

article -34.G3 For some rights, however, -the context makes it clear that only physical
persons are contemplated. Article 34 concerns admissibility criteria. However, it would
make no sense that article 34 could have a broader scope than article 1.

No decision of the Court has clarified whether the unborn child is subsumed within the

term 'everyone'. The issue is particularly sensitive given variation in practice within
European States on the issue of abortion. The current position is that 'the issue of
ipreciatio: which the Court
when the right to }iEe begins comes within the margin of appreciation

generally considers that States should enjoy in this sphere .64
.' 64Accori
According to the Grand
Chamber, Europe lacks a 'consensus on the scientific and legal definition of the beginning

of life .' 65 The Court has spoken of 'the impossibility oE-finding a uniform European
conception of morals including on the question of when life begins .' 66
' . . . within their jurisdidion . . .'

The obligation imposed by article 1 upon States is to secure rights 'within their jurisdiction'. The term 5uriåction' in artide 1 is 'a threshold criterion', a condition necessary for

a Contracting State to be held liable for acts and omissions under the Convention.o7 It

reflects the concept of jurisdiction of public international law,"s and is 'closely linked to
that of the international responsibility of the State concerned ,' 69 The notion of jurisdiction in article 1 applies to States. The enforcement of the Convention will be ensured, first
and foremost, by the national Courts.

The term jurisdiction also appears in articles 30, 31, and 32, and in the title of article 35
of the Convention, where the context indicates it ref'ers to the jurisdiction of the European
6' Al-Skeini atå Otbers v. tht Uniterl Kingåm [GC], no. 55721/07, Concurring Opinion of Judge Boneuo,
S 9, ECHR2011.

62 Protocol No. 4 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,

securing certain rights and freedoms oåer than those already included in the Convention ar+d in the first
Protocol thereto, ETS 46, art. 2; Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and
Fur3damental Freedoms, ETS 117, art. 2.

63 Agrot«im anÅ Othtrs ii. Grttct, 24 0ctober 1995, S 66, Ser;es A no. 330-A; SociM Faugyr Finance S.A. v.

Luxembourg (dec.), no. 38788/97i 23 March 2000; UnMic v. France, no. 20153/04, % 48-59, 18 December
2008; Rmjio France and Othen v. Franct (dec.'), no. 53984/00, % 26, 23 September 2003.
':: Vo v. France [GC], no. 53924/00, S 82,' ECHR 2004-VIII.
65 Ibid.
ffi" A, B, and C v. Ireland [GC], no. 25579/05, S 222, ECHR 2010.
67 Ilagcu anÅ Otbers v. Moldnva and Russia [GC], no. 48787/99, % 311, ECHR 2004-Vll; Al-Skeini anå
Otbers v. the United Kinylom [GC], no. 55721/07, S 130, ECHR 2011.

68 Naå v. SwiwrbQl [GC], no. 10593/08, % 119, ECHR 2012; Assaniåe v. Georgia, no. 71503/Ol,

(> 137, ECHR 2004-II; GenfiLbomw and Others v. Franr:e, nos 48205/99, 48207/99, and 48209/99, % 20, 14

May 2002i Bankovi6 and Otbers v. Be%um aml Othm (dec.) [GC], no. 52207/99, % 59-61, ECHR 2001-XIlI;
Al-Dulimi anå Montam Managtmtnt Im'. v. Swi:berlanÅ, no. 5809/08, "3) 89, 26 November 2013.

69 Arrdrejeva v. Latvia [GC]f, no. 55707/00, % 56, ECHR 2009; %cu anÅ Others v. Mobkva and Russia

[GC], no. 48787/99, S 312, ECHR 2004-VII.
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(]-16 Convention, of which there iS nO immediate prOSpeCt. In the meantime, the European
(:ourt of Justice, especially since the EU Charter's broad portfolio of rights is more exten5ive than the Convention's,283 will have an opportunity to develop a large human rights
yole for itself in some ways paralleling that of the Strasbourg Court. Moreover, national
courts of EU member states may find the EU Charter a more useful instrument than the
(:@nvention when remedying human rights violations in certain situations.284
With regard to the position of individual EU member states,""s the following general
rules formulated by the Court in the leading case of Bosphorus Airways v Ireland.286 apply.
%e Convention does not prohibit states parties from transferring sovereign power to an
international (including supranational) organization such as the EU, but this will not in
itself take away from their responsibility under the Convention for acts done as members
of the organization. However, there is a presumption that a state party is not in breach of
its obligations under the Convention by virtue of acts that are necessarily undertaken by
it in fulfilment of obligations as members of the organization, so long as the organization
concerned provides human rights protection that is 'equivalent' to that of the Convention
'as regørds both the substantive guarantee offered and the mechanisms controlling their
observance':287 But this presumption may be rebutted if the protection provided by the
other organization is 'manifestly deficient' on the facts of the particular case.288
9. ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS
I. CONTRIBUTION TO THE INTERNATIONAL LAW
OF HUMAN RIGHTS

The entry into force of the Convention in 1953 was an important landmark in the development of the international law of human rights. For the first time, sovereign states accepted
international legal obligations to secure the classical human rights for everyone within their
jurisdiction, including their own nationals, and to allow them to bring claims leading to a
legally binding judgment by an international court. This was a revolutionary step in a law
of nations that had been based for centuries on such deeply entrenched foundations as
the ideas that the treatment of nationals was within the domestic jurisdiction of states and
that individuals did not have rights in international law. If it has since been joined by other
283 See Groussot and Gill-Pedro, in Brems and Gerards, eds, Shaping Rights in the ECHR, 2013, Ch 1l.
See also Douglas-Scott, in Ziegler, Wicks, and Hodson, eds, The UK and European Human Rights: a Strained
Relatioiqship?, 2015, Ch 13. On the relationship between the two Courts, see Eeckhout, 38 Fordham ILJ 955
(2015); Fabbrini and Larik, 35 YEL l (2016) and Cherubini, 16 German LJ 1375 (2015). See also Arnad6ttir
and Bu)TSe, edS, Shifting CentreS Of GraVit)I i?l Human RightS PrOteCti0n, 2016.

""' See, eg, Eenkharbouche and Jaivah v Embassy of Sudan [2015] EWCA Civ 33 (State Immunity Act 1978
provision disapplied by UK courts under the EU Charter: they had no such power under the Convention).
285 All EU member states are parties to the Convention, though not to all of its Protocols.
"' Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anoram .'+irketi (Bosphorus Airways) v Ireland 2005-VI; 42
EHRR l GC. For detailed discussion of the Bosphorus and later cases, see Ch 2, section 6.I.a, p 85. See also
Costello, 6 HRLR 87 (2006).

" Bosphorus Airways, ibid para 154. 'Equivalent' means acomparable; not 'identical': para 155. Organizations

other than the EU to which the general rule applies include the UN; see Eehrami and Behrami v rance and
Saramati v Fraivce, Germany and Norway, Nos 71412]Ol and 78166/Ol hudoc (2007). See also Waite and
Kennedy v Germany 1999-I; 30 EHRR 261 GC (European Space Agency) and Gasparini v Italy and Belgium
hudoc (2009) (NATO). And see Prince Hans-Adam II of Liechtenstern v Germany 2001 -VIII GC (Convention
prevails over any later inconsistent treaty obligation).

288 Bosphorus Airways, ibid para 156.'
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regional and universal treaty-based guarantees of human rights, the Convention remains
the most advanced instrument of this kind. It has generated the most sophisticated and
detailed jurisprudence in international human rights law and its enforcement mechanisms
are unrivalled in their effectiveness and achievements. The Court has made an immense

contribution to the corpus of international human rights law on the meaning of the rights
it protects, on the development of key concepts of general application, such as the principle
of proportionality, and by the adoption of a strongly teleological approach to the interpretation of international human rights norms. In addition, it has contributed to other areas of
international law, such as the law on state jurisdiction and state immunity, and on the practice of international courts (eg, concerning the local remedies rule and interim measures).
II. IMPACT ON THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS
IN EUROPE

a. Influence upon national law

The Convention has had a considerable effect upon the national law of the contracting
parties. It has served as a catalyst for legal change that has furthered the protection of
human rights at the national level and, in doing so, has assisted in the process of harmonizing human rights law in Europe. Changes in the law have occurred mostly following

judgments on the merits in cases to which the state amending its law has been a party.289
In a number of cases, states have acted to amend their law to bring it into line with the
Convention following judgments in cases to which they have not been a party.29o For example, the Netherlands amended its legislation on children born out of wedlock as a consequence of Marckx v Belgium.29' There have also been instances of a state changing its law
in order to comply with the Convention or a Protocol before becoming a party.292
Insofar as a judgment against a state involves a determination that a national law
or administrative practice is inconsistent with the Convention,293 the respondent state
is required by international law to change its law or practice in order to comply with
its treaty obligation in Article 1 of the Convention to 'secure' the rights and freedoms
guaranteed. In compliance with this obligation, the parties to the Convention have made
many legislative or other changes following decisions or judgments against them."g" For
"sg States have also undertaken to change their law or administrative practice in friendly settlement cases.
290 Although, as non-parties, they are not legally bound by the judgment, they are bound to 'secure' the
rights guaranteed by the Convention.

" A 31 ( 1979); 2 EHRR 330 PC. The Netherlands also amended its law concerning the time limit within
which a suspect must be brought before a court in the light of the Brogan case: see Myjer, NCJ M-Bulletin 1989,
p 459. The Danish law on the closed shop was amended following Young, James and Webster v UK A 44 (1 981);
4 EHRR 38 PC: see Bernhardt, in Macdonald et al, eds, The European System for the Protection of Humaiv
RightS, 1993, Ch 3, p 39ff. France amended itS laW On interpretation COStS because Of LuediCke, BelkaCem aitd
KO(: v Germairy A 29 (1978); 2 EHRR 149: see French Decree no 87-634 of 4 August 1987. For other examples,
see Polakiewicz and Jacob-Foltzer, 12 HRLJ 125 (1991). Recently, some states have been re-considering their
law concerning access to a lawyer in criminal investigative proceedings following the Salduz case: see Ch 9,
section 5.IV, p 475.

292 See Polakiewicz and Jacob-Foltzer, 12 HRLJ 125 (1991) and Polakiewicz, in Blackburn and Polakiewicz,

eds, Ftmdamental Rights in Europe, 2001, p 50.

" This will not always be the case: the failure to try a person within a 'reasonable time' or to treat a prisoner

humanely may just result from inefficiency or misconduct on the particular facts.

"' See Greer, The European Coiqvention oii Human Rights, 2006, Ch 5; Ress, 40 Texas ILJ 395 (2005);
Polakiewicz and Jacob-Foltzer, 12 HRLJ 65, 125 (1991); Blackburn and Polakiewicz, Fundamental Rights iii
Europe, 2001, passim: and Keller and Stone Sweet, in Keller and Stone Sweet, eds, A Europe of Rights, 2008, pp
695-701. As to the UK, see Churchill and Young, 62 BYIL 283 (1992).
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states generally, Frowein295 has pointed to the considerable impact that the European
(:@ur?'S judgments have had on the constitutional traditions of contracting parties, involving, for example, the strengthening of the role of national courts in reviewing legis-

lation 'and the introduction or increased importance of the principle of proportionality
25 a basis for overturning restrictions upon human rights by national courts. States have
Bade changes in response to judgments against them throughout the Convention's his-

1(iry, but in recent years, a striking deyelopment has been? the reforms made by states
fp@m Central and Eastern Europe which formerly were subject for some years to legal

systems which followed a different tradition and for which change has been particularly
challenging.

a[he Convention's influence upon the law of states that are not parties to a case illustrates the following general point. The real achievement of the Convention system
can be said to go beyond the statistical tally of cases and the provision of remedies
for individuals. It resides in the deterrent effect of an operational system. States, confronted with a system that works, must keep their law and administrative practices
under review. As happens in Whitehall, new legislation must, as far as foreseeable, be
'Strasbourg-proofed.'296 In this way the Convention radiates a constant pressure for the
maintenance of human rights standards and for change throughout Europe. A judgment
of the Court in a case brought by one person may have an impact on 40 or more national

jurisdictions.297
Finally, it may be noted that the Convention has also influenced national law outside
of Europe. Its text is echoed in the bills of rights of a number of states that were formerly
colonies of Convention parties"gs and the jurisprudence of the Court has been relied upon
or cited in cases decided in the national courts of non-European states"gg and in other

regional human rights courts and other bodies.3oo
b. A remedy for individuals
For individuals who claim to be victims of human rights violations, the primary effect of
the Convention has been to provide a remedy before an international court when national
remedies have failed. One measure of the undoubted value of the Convention remedy
from the individual's point of view is the large number of admitted applications that have
led to a favourable outcome for the applicant in a judgment of the Court or by way of a
friendly settlement.3o' Another is the wide variety of contexts in which violations have

295 Lecture reprinted in Dialogue betweeiz Judges, published by the ECtHR, 2007, p 73.
296 See the 'statement of compatibility' required by s 19, Human Rights Act 1998.
" Cf Ryssdal, in Macdonald et al, eds, '17ie European System for the Protection of Human Rights, 1993, p
XXVii.

298 See, eg, Nigeria: see Elias, Nigeria: The Development of its Laws and Constitution, 1967, p 142. Cf, Minister
of Home Affairs v Fisher [1980] AC 319 at 328 PC (Caribbean states).

"' See, eg, State v Ncube 90 ILR 580 (1992) (a Zimbabwean case referring to the Tyrer case). See also Pratt
v AG for Jamaica [1993] 4 All ER 769, a Privy Council case which cites Soering v UK A 161 (1989); 1l EHRR
439 PC. For other examples, see Mahoney and Prebensen, in Macdonald et al, eds, The European System for the
Protection of Human Rights, 1993, Ch 26, p 637.

300 See Cheeseman in Buckley, Donald, and Leach, Towards Convergence in Jiiternational Humaii Rights
Law, 2017, Appendix.

"o' A breach of at least one article of the Convention has been found by the Court in the great major% of
cases (92%) decided on the merits between 1959 and 2016. Note, however, that during this period less than 5%
of all applications were admitted for consideration on the merits.
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been found.3o2 Analysing the Strasbourg case law from another perspective, varying blind
spots or sensitive areas have been revealed in the law and practice of individual contracting
parties. For example, in the case of the UK, Strasbourg judgments quickly threw a spotlight
on prisons, causing an antiquated system of prison administration to be brought up to
date.3o3 More recently, particularly sensitive issues for the UK have concerned limitations
upon the freedom to extradite or deport terrorist suspects3o4 or other aliens3o5 and the
right of prisoners to vote, the last of these issues leading to twelve years of non-implementation of a Court judgment.3o6 In the Netherlands and Nordic states, the Convention highlighted the absence of judicial control over executive action in such areas as the licensing
of commercial activities and approaches to social care by the state.3o7 In Italy, it uncovered
repe;ateel and ongoing delays in the administration of justice.3o8 In France, a 'shockwave
ran through the French judiciary' following the Poitrimol case that went against longestablished Court of Cassation practice, but procedures were slowly modified to comply.3o9 In Germany, there was similarly great concern at the Strasbourg Court's ruling in
M v Germany on its system of preventive detention, which ran counter to the respondent
state's 'legal order.'3'o In Central and East European states Court judgments have revealed
continuing problems in the restitution of property and weaknesses in the administration
of justice left over from the former Soviet systems. The latter include the re-opening of
final judicial decisions that are res judicata procedures" and the non-enforcement of final
judicial decisions.3'2 Attitudes in Russian society and government have also made judgments concerning lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) rights'3 and, more unexpectedly, the limitation of parental leave to military servicewomen (not servicemen)

ao' For details, see the table in the Courtas 2016 Annual Report, p 201. ?t is noticeable that recent judgments
deal with many of the issges of modern society: eg, monitoring of employeesa electronic communications
at work (Bårbulescu v Romania hudoc (2017) GC); liability of online news portal for offensive comments
{Delfi AS v Estonia hudoc (2015) GC); doping controls of cyclists (FeMration Nationale des Syndicats Sportifs
(FNASS) and Others v France hudoc (2018)); and Libyan immigration cases (Hirsi Jamaa ai'id Others v Italy
hudoc (2012) GC).

303 See, eg, Golder v UK, Ch 9, section 3.Ø.a, p 339, and Silver and Others v UK A 61 ( 1983); 5 EHRR 347.
ao' See, eg, Othman (Abu Qatada) v UK, Ch 8, sectioii 6.1, p 376.
305 See, eg, AA v UK hudoc (2011).

ao" See below, Ch 22, section 4.111, p 920. On Hirst, O'Boyle, 12 German LJ 1862 at 1863 (2011), states:
'The issue of prisoners' rights was transformed into a national interrogation in the UK about the legitimacy
of the ECtHR.a Cf Bratza, 2011 EHRLR 505 at 505 ('unprecedente% reaction). The UK has also had longstanding problems of non-implementation of the McKerr v UK group of cases (investigation of Northern
Ireland killings), Ch 4, section 1.JØ, p 190.

ao' See, eg, Benthem v Netherlands Ch 9, section 2.II.e, p 394, and Olsson v Sweden (No 1 ) A 130 (12988); ll

EHRR 259 PC. See Føllesdal and Wind, 27 Nordic JHR 131 (2009).

308 See Ch 3, section 4, pp 445-6. See generally on Italy's 'implementation failure' see Sileoni, in Anagnostou,
ed, The European Court of Human Rights: Implementing Strasbourg's Judgments on Domestic Policy, 2013, Ch 2.
309 Grewe, in Zielger, Wicks, and Hodson, eds, The UK and Europeaii Human Rights: a Strained Relationship?,
2015, pp 346-7. See Poitrimol v Fraiqce A 277-A ( 1993); 18 EHRR 130. See also Kress v France, Ch 9, section
3.II.c, p 416 ('truly hysterical' reaction to ainterference of a foreign court . . . undermining core institutions of
the French legal traditiori'): ibid, p 347. Cf Belgian reøction to Borgers v Belgium, Ch 9, section 9.3.Jf.c, p 416.
"o Rackow, in Zielger, Wicks, and Hodson, eds, The UK and Europeatx Human Rights: a Strained Relationship ?,
2015, Ch 19 at pp 386-7. Even so, M v Germany hudoc (2009); 51 EHRR 976, was implemented. See also the
concern in Germany at the Von Hannover case: ibid, pp 380, concerning privacy, which the German courts
nonetheless implemented. See NuGberger, in Seibert-Fohr and Villiger, edsi JudgmentS r4 the EurOpean COurt
of Human Rights-Effects and Implementation, 2014, pp 165 ff.
" See Ch 9, section 4.II, p 190.
" See Ch 9, section 3.Ø}.m, p 432.
"' See Ch 14, section 2.IV, p 695.
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yBry controversial, with,the Konstantin Marki,n,case ,M4 on the l,atter issue proving especial}y
plfficult for the respondent state to accept. Although the applicant in Markin was eventuBlly given his leave, th,e judgment led to ,a change in the law i.n 2015 that,empowers: the

mussian Constitutional Court not to implement a Strasbourg judgment which it finds to
;e contrary to the Russian Constitution!'5

Despite such negative outcomes, the Convention continues to provide a generally very

valuable remedy in respect of human rights violations over a wide range of subject areas.
Nonetheless, resort to Strasbourg has certain logistic or procedural limitations or disadvan-

tages, some of which are inherent in all international remedies. Recourse to Strasbourg is
iii;vitably less convenient than going to a local court for reasons such as language, distance,
aiid cost'. Similarly, any international remedy will be less efficient because of procedural

weaknesses, such as the absence of a power to subpoena witnesses and generally to establish
the facts of a case and difficulties in enforcing interim measures or judgments. Other limita-

tions are particular to the Strasbourg system as it functions at present. By far the most serious
of these is the length of proceedings at Strasbourg. While this has always been a problem,
the situation has been made worse by the huge backlog of cases that has developed in recent

years. As has often been pointed out, it is ironic that the Court could well be considered to

infringe the trial within a reasonable time guarantee which it enforces against others.
Finally, given the importance now attached to the Convention system as providing a
remedy for individuals, it is interesting to note that the original purpose of the Convention
was not primarily to offer a remedy for particular individuals who had suffered viola-

tions of the Convention but to provide a collective, inter-state guarantee that would benefit
individuals generally by requiring the national law of the contracting parties to be kept
within certain bounds. An individual (as well as a state) application was envisaged as a
mechanism for bringing to light a breach of an obligation owed by one state to others, not

to provide a remedy for an individual victim. In accordance with this conception of the

Convention, no provision was made for individuals to refer their case to the Court or to
take part in proceedings before it. This, however, is not how the Convention has evolved.
The individual has been brought to the centre of the stage by allowing them a right of
audience before the Court and by making the right of individual petition to the Court
compulsory. The Court's, and formerly the Commissiorls, constructive use of the friendly
settlement procedure, which usually leads to an immediate remedy for the applicant (com pensation, pardon, etc), and the Court's application of Article 41 to award an applicant
compensation and costs have also enhanced the value of the Convention remedy from the
standpoint of the individual.
III. PROSPECTS

There is every sign that the Convention will continue to provide a remedy for individuals in cases in which human rights have been violated and to contribute to changes in
national law to reflect Convention human rights standards as they are further clari-

fied and evolve in the jurisprudence of the Court. However, this positive picture of the
" Hudoc (2012) GC. See Bowring, in Ziegler, Wicks, and Hodson, eds, 77ie UK and European Human
Rights: a Strained Relationship?, 2015, Ch 21. See also Matta and Mazmanyan, in Popelier, Lambrecht, and
Lemmens, eds, Criticism of the European Court ofHuman Rights, 2016, Ch 18 at pp 500-1.

" See Fleig-Goldstein-, 56 CJIL ;72 (2017). The law was-applied so as not to implement the judgment in
the prisoners' voting rights case of Anchugov aml Gladkov v Russia hudoc (2013) and the award of 1.8 billion

euros just satisfaction in OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos v Russia hudoc (2014). Note that Russia has

a Bood record generally of paying just satisfaction awards against it but has not complied with procedural
investigation obligation judgments under Article 2: see Ch 5, section 1 .IV, p 220.
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samme forbrydelse" i strid med princippet om ne bis in idem i artikel 4 i 7. tillægsprotokol. I Scoppola-dommen 35 udtalte Domstolen, at det var nødvendigt at fravige tidligere praksis fra Kommission og Domstolen om, at artikel 7 ikke sikrer ret til anvendelse af
mere lempelige strafferegler, der er vedtaget efter forbrydelsen blev begået, men inden
afsigelse af endelig dom, idet Domstolen fastslog, at artikel 7 nu skulle fortolkes således, at den også kræver, at mere lempelige strafferegler skal anvendes med tilbagevirkende kraft. I Micallef-dommen 36 gjorde Domstolen udtrykkeligt op med tidligere praksis om, hvorvidt artikel 6 fandt anvendelse på sager om foreløbige retsmidler, herunder
forbud. I Merabishvili-dommen 37 udtalte Domstolen, at der var opstået "behov for at
afklare retspraksis" med hensyn til artikel 18 om magtfordrejning.
Ved fortolkning og anvendelse af konventionen må praksis fra Storkammeret (17
dommere) tillægges større vægt end praksis fra et kammer (7 dommere) og fra en komite (3 dommere). Det skyldes Storkammerets særlige rolle og funktion med hensyn til at
sikre ensartet praksis og at videreudvikle praksis. Det anførte er udtryk for, hvordan det
forholder sig i praksis, men Domstolen har formelt udtalt, at "dens domme alle har
samme retlige værdi, og at deres bindende karakter og fortolkende autoritet derfor ikke
kan afhænge af, hvilken formation der har afsagt dommen"38 .
Da praksis løbende udvikler sig, og kravene til staterne ofte skærpes i takt med udviklingen i praksis, kan der opstå spørgsmål om dommes tidsmæssige udstrækning eller
retskraft. Det er uproblematisk at anvende ny praksis på faktiske forhold, der ligger
tidsmæssigt efter dommen, men der kan rejses spørgsmål, om det er rimeligt at anvende
ny praksis på forhold, der ligger tidsmæssigt før dommens afsigelse. Udgangspunktet
må være, at ny praksis vil blive fulgt i efterfølgende sager, også selv om de faktiske
forhold i den efterfølgende sag ligger tidsmæssigt forud for den dom, der fastslår ny
praksis39 . Dog kan det ikke udelukkes, at Domstolen vil finde det relevant at tage hensyn til, at en klage i en konkret sag vedrører faktiske forhold, der ligger før en dom fra
Domstolen, der fastslår ny praksis, som staten ikke har haft muligbed for at indrette sig
efter og tage højde for.
1.2. Fortolkningsprincipper - betydningen af Domstolens fortolkningsstil
Ved fortolkning og anvendelse af konventionen og tillægsprotokollerne er det vigtigt
at være opmærksom på Domstolens fortolkningsprincipper og fortolkningsstil. Det har
navnlig betydning, når der ikke findes praksis, der afklarer en aktuel fortolkningstvivl,
og hvor der opstår spørgsmål om, hvordan Domstolen vil eller skal afgøre spørgsmålet.
Domstolen har udtalt, at den ved fortolkning af konventionens bestemmelser henter
vejledning i Wiener-konventiqnen af 23. maj 1969 om traktatretten 40 , herunder artikel
31, stk. l, der har følgende ordlyd: "En traktat skal fortolkes loyalt og i overensstem35

Se Scoppola mod Italien (nr. 2), dom af 17.09.09, §§ 103-109.
Se Micallefmod Malta, dom af 15.10.09, §§ 74-89.
37
Se Merabishvili mod Georgien, dom af 28.11.17, § 264.
38
Se G.I.E.M. S.r.l. m.fl. mod Italien, dom af28.06.18, § 252.
39
Se Lucky Dev mod Sverige, dom af 27.11.14, § 50, Beuze mod Belgien, dom af09. l l.l 8, §§ 151-153.
40
Se Golder mod Storbritannien, dom af21.0l.75, § 29, Lithgow mod Storbritannien, dom af08.07.86,
§§ 114 og 117, Johnston m.fl. mod Irland, dom af 18.12.86, § 51, Loizidou mod Tyrkiet, dom af
23.03.95, § 73, Loizidou mod Tyrkiet, dom af 18.12.96, § 43, Witold Litwa mod Polen, dom af04.04.00,
§§ 57 og 59, klagesag 52207/99, Bankovic m.fl. mod 17 NATO-lande, herunder Danmark, afgørelse af
12.12.01, Stoll mod Schweiz, dom af 10.12.07, §§ 57-61, Saadi mod Storbritannien, dom af29.0l.08, §§
61-62, Demir og Baykara mod Tyrkiet, dom af 12.11.08, § 65.
36
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meise med den sædvanlige betydning, der måtte tillægges traktatens udtryk i deres
sarnmenhæng og belyst af dens bensigt og formål." 41 Det betyder, at Domstolen ved
fortolkning tager udgangspunkt i (1) en naturlig sproglig forståelse af den relevante bestemmelse, (2) bestemmelsens sammenhæng samt (3) bestemmelsens genstand og formål42.
Det er alene den engelske og franske tekst, der er autoritative. Domstolens fortolkning og anvendelse foregår derfor på grundlag af disse to sproglige versioner. I praksis
kan det derfor være nødvendigt at foretage en sammenligning og vurdering af eventuelle
sproglige forskelle og nuancer43 . Eventuelle forskelle i de to tekster kan i almindeligbed
ikke anføres til støtte for en indskrænkende fortolkning af rettigbeder, der indebærer en
ringere beskyttelse44 . Hvis der er forskelle mellem de to tekster, vil Domstolen som udgangspunkt lægge den forståelse til grund, der bedst forener de to tekster, når der tages
hensyn til indboldet af og formålet med konventionen 45 . Hvis forskelle i de to tekster
vedrører en undtagelse til konventionen, f.eks. muligbed for at foretage indgreb i rettigbeder, der i almindeligbed skal fortolkes indskrænkende, vil Domstolen lægge vægt
på den mest snævre oversættelse46 .
Domstolen fortolker endvidere de materielle bestemmelser i lyset af de erklærede
principper og formål i konventionens og protokollemes indledende betragtninger (præambel)47.
Domstolen fortolker konventionens rettigheder i lyset aj og i sammenhæng med konventionens øvrige rettigheder4 8 • Domstolen har udtalt, at konventionen skal læses som
41

På engelsk: "A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be
given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose."
42
Se Loizidou mod Tyrkiet, dom af23.03 .95, § 73, N.D. og N.T. mod Spanien, dom af 13.02.20, § 172.
43
Se Wemhoffmod Tyskland, dom af27.06.68, §§ 7-8, Golder mod Storbritannien, dom af2l.01.75, §
32, Sunday Times mod Storbritannien, dom af26.04.79, § 48, Pakelli mod Tyskland, dom af25.04.83, §
31, Oztiirk mod Tyskland, dom af2 I .02.84, § 47, om fortolkning afbegrebet "anklage for en forbrydelse"
i artikel 6, Brogan m.fl. mod Storbritannien, dom af29. I I .88, § 59, om fortolkningen afudtrykket "ufortøvet" i artikel 5, stk. 3, Stoll mod Schweiz, dom af 10.12.07, §§ 55-62, om fortolkning afudtrykket "forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger" i artikel 10, stk. 2, Perincek mod Schweiz, dom af 15. 10.15,
§§ 146-151, om udtrykket "prevention of disorder" i artikel 10, stk. 2. Se tillige Mihalache mod Rumænien, dom af08.07 .19, §§ 94-95, om "finally acquitted or convicted" i artikel 4 i 7. tillægsprotokol.
44
Se James m.fl. mod Storbritannien, dom af2 l .02.86, § 42, om fortolkning af"samfundets interesse" i
artikel I i I. tillægsprotokol. Se tillige Moreira de Azevedo mod Portugal, dom af 23.10.90, § 66, om
fortolkning af artikel 6's anvendelsesområde. Se tillige Mihalache mod Rumænien, dom af08.07. l 9, §
95.
45
Se Stoll mod Schweiz, dom af 10.12.07, § 60, Perincek mod Schweiz, dom af 15. 10.15, § 150, Mihalache mod Rumænien, dom af08.07.19, § 94.
46
Se Perincek mod Schweiz, dom af 15.10.15, §§ 146-151, klagesag 71537/14, Harkins mod Storbritannien, afgørelse af 15.06.17, § 50.
47
Se Mathieu-Mohin og Clerfayt mod Belgien, dom af 02.03 .87, §§ 47 og 49, hvor præamblen til konventionen og I. tillægsprotokol blev inddraget ved fortolkningen af artikel 3 i I. tillægsprotokol, og
Maaouia mod Frankrig, dom af05. I0.00, § 36, hvor de indledende betragtninger til 7. tillægsprotokol
blev inddraget ved vurderingen af, om artikel 6 var anvendelig i sager om udvisning afudlændinge. Se
tillige Baka mod Ungarn, dom af23.06. 16, § 117, hvor Domstolen henviser til "rute oflaw" som udtrykt i
præamblen til konventionen.
48
Se Maaouia mod Frankrig, dom af05.I0.00, § 36, hvor artikel 6 fortolkes i lyset afartikel I i I. tillægsprotokol ved vurderingen af, om artikel 6 tinder anvendelse på sager om udvisning afudlændinge. Se
tillige klagesag 65731 /01 m.fl., Stec m.fl . mod Storbritannien, afgørelse af06.07.05, § 48, hvor artikel I i
I. tillægsprotokol for så vidt angår ret til forskellige former for sociale ydelser blev fortolket i lyset af
praksis vedrørende anvendelsesområdet for artikel 6. Se tillige Hirst mod Storbritannien (nr. 2), dom af
06.10.05, § 57, om fortolkning af artikel 3 i I. tillægsprotokol, hvor Domstolen henviste til fortolkningen
af denne bestemmelse "in the context of the Convention as a wholc". Se tillige Reinprecht mod Østrig,
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en helhed, og at den skal fortolkes på en sådan måde, at det fremmer den indre konsistens og harmoni mellem de forskellige bestemmelser49 • Det skal ses i sammenhæng
med, at flere af konventionens rettigheder er tæt forbundne. Som eksempel kan næves
artikel 1O (ytringsfribed) og artikel 11 (forenings- og forsamlingsfribed). Domstolen vil
ikke lægge en fortolkning af en af konventionens bestemmelser til grund, hvis en sådan
fortolkning giver anledning til problemer i forhold til andre bestemmelser i konventionen50. Til illustration af fortolkning af en bestemmelse i lyset af andre bestemmelser i
konventionen kan nævnes, at Domstolen ved vurderingen af, om juridiske personer var
beskyttet afretten til respekt for bolig i artikel 8, henviste til den måde, hvorpå Domstolen tidligere havde fortolket artikel 6 og artikel 41 i forhold til juridiske personer5 1• Bestemmelser skal ikke fortolkes så bredt og udvidende, at de gør andre og mere specifikke bestemmelser i konventionen overflødige 52 . Procesreglementet er en hierarkisk underordnet retskilde i forhold til konventionen og kan derfor ikke føre til en indskrænkende fortolkning af konventionens bestemmelser53 .
Subjektiv fortolkning af konventionens bestemmelser i lyset af forarbejder spiller en
begrænset rolle i praksis. Forarbejder kan inddrages for at bekræfte en bestemt fortolkning, der er resultat af en anvendelse af de almindelige fortolkningsprincipper, eller for
at fastslå en bestemmelses betydning i tilfælde, hvor denne er tvetydig eller uklar54 .
Domstolen vil i almindelighed være afvisende over for en subjektiv fortolkning, hvis en
sådan fører til et uhensigtsmæssigt resultat, og den tillægger det derfor ikke nødvendigvis betydning, om "konventionens fædre" havde en given situation for øje, da de forfattede en bestemmelse55 . Domstolen synes at kræve meget klare holdepunkter i forarbejder, hvis forarbejder skal kunne udgøre et argument imod en bestemt og ønsket fortolkdom af 15.11.05, navnlig§ 54, med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt der gælder et krav om afholdelse
af offentligt retsmøde, når der skal træffes afgørelse om forlængelse afvaretægtsfængsling, og hvor Domstolen udtalte, at det ville være i strid med "princippet om harmonisk fortolkning" at udlede strengere
krav af den civile del af artikel 6 end dem, der pålægges i det omfattende beskyttelsessystem med hensyn
til straffesager, der følger af artikel 5, stk. 4, og den strafferetlige del af artikel 6. Se endvidere Saadi mod
Storbritannien, dom af29.0l .08, § 62. Se tillige Demir og Baykara mod Tyrkiet, dom af 12.11.08, § 66.
Se tillige Schalk og Kopf mod Østrig, dom af 24.06.10, § I 0 1, hvor Domstolen udtalte, at diskriminationsforbuddet i artikel 14 ikke kunne fortolkes således, at det krævede, at homoseksuelle skulle kunne
indgå ægteskab, når en sådan ret ikke kunne udledes af artikel 12 om retten til at indgå ægteskab.
49
Se klagesag 65731/01 m.fl., Stec m.fl. mod Storbritannien, afgørelse af06.07.05, § 48, Austin m .fl.
mod Storbritannien, dom af 15.03.12, § 54, Catan m.fl. mod Moldova og Rusland, dom af 19.10.12, §
136, Margus mod Kroatien, dom af27.05.14, § 128, Merabishvili mod Georgien, dom af28. I 1.17, § 293.
50
Se Chapman mod Storbritannien, dom af 18.01.0 I, § 95, Jane Smith mod Storbritannien, dom af
18.01 .0 I, § I 02, hvor en fortolkning af artikel 8, der gav nogle sigøjnere lov til at opstille skurvogne på
visse ejendomme i strid med statens planlovgivning, ville kunne rejse spørgsmål i forhold til artikel 14 i
forhold til andre ejere, der ikke ville have en tilsvarende ret.
51
Se Stes Colas Est m.fl. mod Frankrig, dom af 16.04.02, § 41.
52
Se klagesag 10781/10, Misick mod Storbritannien, afgørelse af 16.10.12, hvor artikel 8 ikke kunne
fortolkes så udvidende, at den dækkede artikel 3 i 1. tillægsprotokol, som ikke fandt anvendelse på det
pågældende oversøiske territorium.
53
Se Cypem mod Tyrkiet, dom af 12.05.14, § 42.
54
Se Saadi mod Storbritannien, dom af 29.01.08, § 62, Hirsi Jamaa m.fl. mod Jtalien, dom af23.02.12, §
171.
55
Se Kjeldsen, Busk Madsen og Pedersen mod Danmark, dom af 07 .12. 76, § 50, om fortolkning af artikel
2 i I. tillægsprotokol, Young, James og Webster mod Storbritannien, dom af 13 .08.8 I, §§ 51-52, om ret
til negativ foreningsfrihed, Sigurdur A. Sigurj6nsson mod Island, dom af30.06 .93, § 35, om ret til negativ foreningsfrihed, Loizidou mod Tyrkiet, dom af23.03 .95, § 71, om forbehold til konventionen, Matthews mod Storbritannien, dom af 18.02.99, § 39, om valg til Europa-Parlamentet og artikel 3 i I. tillægsprotokol.
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ning af konventionen56 . Der tindes eksempler på, at Domstolen har henvist til forarbejder ("travaux preparatoires ") til støtte for en bestemt fortolkning af materielle bestemmelser57. På samme måde er der eksempler på, at forarbejder er blevet inddraget ved
fortolkning afprocessuelle bestemmelser58 . Forarbejder synes navnlig at blive inddraget
i tilfælde, hvor de støtter det resultat, Domstolen i øvrigt ønsker at nå frem til. Domstolen har således lagt vægt på, at en bestemt fortolkning "bekræftes af forarbejdeme til
konventionen" 59 , eller at den "er forenelig med konventionens genstand og formål, således som disse fremgår af forarbejdeme" 60 • Det er nærliggende at antage, at Domstolen
vil være mere tilbøjelig til at tillægge forarbejder til nyere tillægsprotokoller betydning,
end når det drejer sig om forarbejder til konvention fra 195061 • Generelt synes forarbejders betydning at aftage med tiden. Forarbejder synes navnlig at være relevante i tilfælde, hvor der ikke tindes retspraksis med hensyn til et bestemt fortolkningsspørgsmål.
Behovet for at henvise til forarbejder vil blive mindre i takt med, at Domstolen får lejlighed til at tage stilling til flere spørgsmål om fortolkning af konventionen og protokolleme. Domstolens forsigtighed med at lægge vægt på forarbejder gælder også ved for-

56

Se Magyar Helsinki Bizottsåg mod Ungarn, dom af 08.11.16, §§ 134-13 7, om hvorvidt forarbejdeme
var til hinder foratindfortolke en ret til at søge oplysninger (aktindsigt) i artikel 10, og hvor Domstolen
ikke tillagde det afgørende betydning, at et tidligere udkast til konventionstekst medtog "right to seek
information", hvilket imidlertid udgik under forhandlingeme.
57
Se Case "relating to certain aspects of the laws on the use oflanguages in education in Belgium", dom
af 23.07.68, §§ 3 og 6 (s. 31 og 32), om fortolkning af artikel 2 i I. tillægsprotokol, Le Compte, Van
Leuven og De Meyer mod Bel gi en, dom af 23.06.81, § 65, Lithgow mod Storbritannien, dom af08.07 .86,
§ 117, om hvorvidt formuleringen "folkerettens almindelige principper" i artikel I i I. tillægsprotokol
alene omfatter udlændinge, eller om den tillige omfatter statens egne statsborgere, Johnston m.fl. mod
Irland, dom af 18.12.86, § 52, Babiarz mod Polen, dom af 10.01.17, § 49, begge om hvorvidt artikel 12
omfatter en ret til skilsmisse, Mathieu-Mohin og Clerfayt mod Belgien, dom af02.03.87, § 49 ff., Hirst
mod Storbritannien (nr. 2), dom af06. I0.05, § 57, om fortolkning afartikel 3 i I. tillægsprotokol, Groppera Radio AG m.fl. mod Schweiz, dom af28.03.90, § 60, om fortolkning af"bevilling" i artikel 10, stk.
I, 3. pkt., McMichael mod Storbritannien, dom af 24.02.95, § 59, om fortolkning af formuleringen "betaling afskatter" i artikel I i I. tillægsprotokol, Witold Litwa mod Polen, dom af04.04.00, § 63, om fortolkning afformuleringen "alkoholikere" i artikel 5, stk. I, litra e, Maaouia mod Frankrig, dom af
05.10.00, § 36, hvor Domstolen inddrog forarbejderne til artikel I i 7. tillægsprotokol ved vurderingen af,
om artikel 6 var anvendelig i sager om udvisning af udlændinge, Kudla mod Polen, dom af 26.10.00, §
152, om hvorvidt artikel 13 kan påberåbes i tilknytning til artikel 6, stk. I, i sager om for lang sagsbehandlingstid; klagesag 52207 /99, Bankovic m. fl. mod 17 NATO-lande, herunder Danmark, afgørelse af
12.12.01, §§ 58 og 63, om afgrænsning af "jurisdiktion" i artikel 1 i forhold til ekstraterritoriale handlinger. Se tillige Bolat mod Rustand, dom af05. I0.06, § 77, om fortolkning afudtrykket "lovligt bosiddende" i artikel I i 7. tillægsprotokol. Se tillige Linkov mod Tjekkiet, dom af07.12.06, § 41, hvor der henvises til baggrunden for og formålet med artikel 7, stk. 2, således som det fremgår afforarbejderne. Se tillige S., V. og A. mod Danmark, dom af22. I0.18, §§ 99 og 114, om fortolkning afartikel 5, stk. I, litra c,
andet led ("hindre ... i at begå en forbrydel se"). Se tillige Mihalache mod Rumænien, dom af08.07. I 9,
§§ 88, I 03 og I09, ved fortolkning af "endel igt" i artikel 4 i 7. tillægsprotokol.
58 Se Velikova mod Bulgarien, dom af 18.05.00, § 57, om fortolkning afkonventionens artikel 35, stk. 4.
59
Se Witold Litwa mod Polen, dom af 04.04.00, § 63, Bayatyan mod Armenien, dom af 07 .07 .11, § I 00,
Cypern mod Tyrkiet, dom af 12.05.14, § 40.
60
Se Johnston m.fl. mod Irland, dom af 18.12.86, § 52.
61
Se Velikova mod Bulgarien, dom af 18.05.00, § 57, om inddragelse af den forklarende rapport til I.
tillægsprotokol. Se tillige klagesag 22015/93, Hans Richard Nielsen mod Danmark, afgørelse af 30.11.94,
klagesag 19028/91, Brian Paw Jakobsen mod Danmark, afgørelse af 09.09.92, om Kommissionens henvisning til den forklarende rapport til 7. tillægsprotokol. Se tilsvarende Zaicevs mod Letland, dom af
31.07.07, § 55, om inddragelse af den forklarende rapport til 7. tillægsprotokol. Se tillige Matveyev mod
Rusland, dom af 03.07 .08, §§ 39-45, om inddragelse af den forklarende rapport ved fortolkning af artikel
3 i 7. tillægsprotokol.
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tolkning af andre intemationale konventioner, der påberåbes af parteme eller i øvrigt er
relevant for bedømmelsen62 .
Domstolens fortolkning er formålsorienteret . Domstolen har gentagne gange udtalt,
at konventionen har til formål at sikre rettigheder, der ikke blot er teoretiske eller illusoriske, men praktiske og ejfektive63 • Det gælder ikke kun konventionens materielle bestemmelser, men også processuelle bestemmelser64 • Konventionens bestemmelser skal
derfor generelt fortolkes og anvendes på en sådan måde, at de indeholdte garantier bliver praktiske og effektive. I den forbindelse lægger Domstolen vægt på konventionens
særlige karakter af en konvention vedrørende kollektiv håndhævelse af menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder65 . Heraf følger, at bestemmelser altid fortolkes
på en sådan måde, at der bliver tale om en reel og effektiv beskyttelse, mens forslag til
en fortolkning afvises, hvis den i praksis vil føre til ringe beskyttelse. I den forbindelse
lægger Domstolen vægt på, at beskyttelsen efter konventionen aldrig kan fortolkes på en
sådan måde, at den indebærer en forringelse af den beskyttelse, der følger af national
ret, men at der altid er tale om en subsidiær og supplerende beskyttelse66 . Dette følger i
øvrigt udtrykkeligt af konventionens artikel 53. Domstolen afviser ligeledes en formel
eller formalistisk fortolkning, der fører til en materielt set ringere beskyttelse 67 .
Domstolen afviser i almindelighed at foretage indskrænkende fortolkning af konventionens anvendelsesområde under henvisning til karakteren aj de aktiviteter, der har
begrundet indgreb fra staten. En stat vil derfor i almindelighed ikke kunne komme igennem med en argumentation om, at de handlinger, der danner grundlag for klagen, er af
en sådan karakter, at de ikke nyder beskyttelse. Domstolen vælger ofte at fastholde en
bred fortolkning af anvendelsesområdet, hvorimod de hensyn, der kan tale mod beskyttelse, f.eks. at det drejer sig om antidemokratiske handlinger, inddrages ved vurderingen
af, om statens indgreb er retfærdiggjort, dvs. nødvendig i et demokratisk samfund 68 . Det
bemærkes, at visse handlinger er af en sådan karakter, at de efter artikel 17 ikke nyder
beskyttelse afkonventionen. Der henvises til gennemgangen af denne bestemmelse.
Det er karakteristisk for Domstolens praksis, at den udvikler sig med tiden. I visse tilfælde giver Domstolen direkte udtryk for, at resultatet med tiden kan blive et andet, hvis
samfundsudviklingen i medlemsstateme ændrer sig69 , eller hvis der sker en udvikling i
international ret på området7°. Domstolens praksis kan af samme grund karakteriseres
62

Se Nail-Liman mod Schweiz, dom af 15.03.18, § 192.
Se Artico mod Italien, dom af 13.05.80, § 33, Allenet de Ribemont mod Frankrig, dom af I0.02.95, §
35, Loizidou mod Tyrkiet, dom af23.03 .95, § 72, McCann m.fl . mod Storbritannien, dom af27.09.95, §
146, United Communist Party of Turkey mod Tyrkiet, dom af 30.01.98, § 33, Daud mod Portugal, dom af
21.04.98, § 38, Ai"t-Mouhoub mod Frankrig, dom af28.10.98, § 52, Matthews mod Storbritannien, dom
af 18.02.99, § 34, Demir og Baykara mod Tyrkiet, dom af 12.11 .08, § 66, Sergey Zolotukhin mod Rusland, dom af 10.02.09, § 80, N .D. og N.T. mod Spanien, dom af 13.02.20, § 171. Se tillige Klass m.fl.
mod Tyskland, dom af06.09.78, § 34, hvor Domstolen taler om konventionens effektivitet ("l'effet utile").
64
Se El-Masri mod Makedonien (FYRM), dom af 13.12.12, § 134.
65
Se Loizidou mod Tyrkiet, dom af23.03 .95, § 70. Se tillig Mamatkulov og Askarov mod Tyrkiet, dom
af04.02.05 , § 100.
66
Se United Communist Party of Turkey mod Tyrkiet, dom af 31 .01 .98, § 28.
67
Se Estima Jorge mod Portugal, dom af21.04.98, § 37.
68
Se United Communist Party ofTurkey mod Tyrkiet, dom af30.0l.98, §§ 27 og 32, om tvangsopløsning
af et politisk parti, og Socialist Party mod Tyrkiet, dom af25.05.98, § 29.
69
Se Rees mod Storbritannien, dom af 17. I 0.86, § 4 7.
70
Se Nail-Liman mod Schweiz, dom af 15.03 . 18, §§ 217-220, om jurisdiktion og stedlig kompetence i
civile sager om erstatning på grund aftorturhandlinger begået i udlandet.
63

23

535

som dynamisk11 . Det er nødvendigt at tage højde herfor, når konventionen skal fortolkes
på områder, hvor der foregår en samfundsudvikling, eller når der er tale om ældre afgørelser. Til illustration kan næves Rees-dommen72 om staters positive pligt til at anerkende transseksuelles nye identitet. Domstolen fastslog, at Storbritannien ikke havde en
positiv pligt til at udstede en revideret fødselsattest til klager. Domstolen endte med at
udtale, at det for tiden måtte overlades til staten at afgøre, i hvilket omfang staten kunne
imødekomrne transseksuelles ønsker og behov. Domstolen tilføjede, at den var opmærksom på det alvorlige problem, transseksuelle står over for, og den fortvivlelse, de
er udsat for. Domstolen udtalte, at konventionen altid skal fortolkes i lyset af aktuelle
forhold, og at behovet for tage passende retlige foranstaltninger derfor måtte underkastes overvågning, hvor der navnlig skulle tages hensyn til den videnskabelige og samfundsmæssige udvikling. En årrække senere var Domstolen af den opfattelse, at forholdene havde ændret så meget, at der i Goodwin-dommen 13 og l-dommen 14 var grundlag
for at nå til et andet resultat. I SN-dommen 75 om kunstig befrugtning med sæd eller æg
fra doner udtalte Domstolen, at selv om den ikke havde statueret krænkelse af artikel 8,
var der tale om et område, som stateme var nødt til løbende at vurdere, idet lovgivning
var under konstant udvikling, ligesom der foregik en meget dynamisk udvikling både
med hensyn til videnskab og lovgivning. Med en sådan udtalelse har Domstolen tilkendegivet, at den med tiden vil kunne nå til et andet resultat. Til illustration kan endvidere
nævnes Stes Co/as Est-dommen 16 , hvor Domstolen udtalte, at "tiden nu var kommet til
at anerkende", at juridiske personer, under visse betingelser, kunne påberåbe sig retten
til respekt for deres "hjem" i betydningen virksomhedens lokaler. Som eksempel på
gradvis udvikling aj reispraksis kan endvidere nævnes Thlimmenos-dommen 77 om diskriminationsforbudet i artikel 14. Her fremhævede Domstolen, at forbudet mod diskrimination hidtil var blevet anvendt i tilfælde, hvor en stat behandlede sammenlignelige
situationer forskelligt. Herefter fastslog Domstolen som noget nyt, at diskriminationsforbudet også fandt anvendelse i tilfælde, hvor situationer, der var væsentlig forskellige,
blev behandlet ens af stateme. Resultatet var ikke overraskende, men det er et klart eksempel på gradvis udvikling af konventionens beskyttelse.
Domstolens har udtalt, at konventionen er et levende instrument, der skal fortolkes i
lyset af de aktuelle forhold ("living instrument" og "present-day conditions") 78 . Det indebærer stadigt stigende høje krav til beskyttelse af menneskerettigheder79 . I Selmouni-

71

Se Stes Colas Est m.fl. mod Franlaig, dom af 16.04.02, § 41, hvor Domstolen udtrykkeligt benytter
udtrykket "dynamisk fortolkning". Se ligeledes Stafford mod Storbritannien, dom af28.05.02 , § 68, hvor
Domstolen anvender udtrykkene "dynamic" og "evolutive" for at beskrive sin egen praksis med hensyn
til fortolkning afkonventionen. Se tillige Vilho Eskelinen ro.fl . mod Finland, dom af 19.04.07, § 56, hvor
Domstolen udtalte, at hvis praksis ikke er dynamisk og udviklende, er der risiko for, at den vil hindre
reform og fremskridt. Se tilsvarende Scoppola mod Ital ien (nr. 2), dom af 17 .09.09, § I 04.
72
Se Rees mod Storbritannien, dom af 17. I0.86, § 47. Se tillige Cossey mod Storbritannien, dom af
27.09.90, § 42.
73
Se Goodwin mod Storbritannien, dom af 11.07.02.
74
Se I. mod Storbritannien, dom af I 1.07.02.
75
Se S.H. ro.fl. mod Østrig, dom af03 . Il. l 1, § I 18.
76
Se Stes Colas Est ro.fl. mod Frankrig, dom af 16.04.02, § 41 .
77
Se Thlimmenos mod Grækenland, dom af06.04.00, § 44.
78
Se Sigurdur A. Sigurj6nsson mod Island, dom af30.06.93, § 35, Matthews mod Storbritannien, dom af
18.02.99, § 39, Demir og Baykara mod Tyrkiet, dom af 12. 11 .08, § 68.
79
Se Rantsev mod Cypem, dom af07.0l. l0, § 277, om hvorvidt artikel 4 beskytter mod ulovlig menneskehandel.
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dommen 80 udtalte Domstolen, at handlinger, der i forhold til artikel 3 tidligere var blevet
karakteriseret som "umenneskelige og nedværdigende" i modsætning til "tortur", med
tiden kunne blive klassificeret anderledes. Som begrundelse fremhævede Domstolen, at
de stadigt stigende krav, der stilles, når det drejer sig om beskyttelse af menneskerettigheder og gmndlæggende friheder, kræver mere fasthed ved bedømmelsen af overtrædelser af de grundlæggende værdier i et demokratisk samfund. Det følger heraf, at inddragelse af eksisterende praksis er en nødvendig - men ikke altid tilstrækkelig - fomdsætning for at kunne fomdsige, hvordan Domstolens vil vurdere et bestemt spørgsmål,
idet det ofte er nødvendigt at tage højde for den dynamiske fortolkning. Princippet om,
at konventionen er et levende instrument, og at dens bestemmelser skal fortolkes i lyset
af aktuelle forhold, gælder ikke kun konventionens materielle bestemmelser, men også
bestemmelser, der vedrører det kollektive kontrolsystems funktion 81 • Der er grænser for
princippet om fortolkning i lyset af "aktuelle forhold". En sådan fortolkning kan ikke
føre til skabeise af nye rettigheder, der ikke allerede er anerkendt i konventionen, og en
sådan fortolkning kan heller ikke føre til, at eksisterende rettigheder gøres indholdsløse,
eller at der skabes nye undtagelser eller legitime indgreb i eksisterende rettigheder8 2 •
Domstolen fortolker konventionen i lyset af principperne om "subsidiaritet" og
"medlemsstaternes skønsmargin" 83 . Det er først og fremmest medlemsstatemes opgave
at sikre overholdelse af konventionens rettigheder og forpligtelser, og Domstolen er
tildelt en subsidiær kontrolfunktion, idet den ifølge konventionens artikel 19 skal "sikre
opfyldelsen" af medlemsstatemes forpligtelser. Heraf følger bl.a., at stateme er overladt
en vis skønsmargin ved efterlevelsen af konventionens forpligtelser. Subsidiaritetsprincippet kan have en politisk dimension (det er medlemsstaternes opgave at tinde politiske løsninger på problemer) og en retlig dimension (det er medlemsstaternes opgave at
sikre konventionens rettigheder og friheder, der gælder krav om udtømmelse af nationale retsmidler, der gælder krav om effektive retsmidler, medlemsstaterne er overladt en
skønsmargin og Domstolen er ikke en første instans ved bevisbedømmelse) 84 . Disse
principper er udviklet i praksis, men ved protokol nr. 15 85 , der endnu ikke er trådt i
kraft, er principperne om "subsidiaritet" og "skønsmargin" kommet til udtryk i præamblen til konventionen som en indledende betragtning. Medlemsstateme er således overladt et vist skøn ved vurdering af, om det er nødvendigt at foretage indgreb i borgeres
konventionsbeskyttede rettigheder. Indholdet og omfanget af denne skønsmargin varierer. Hvis der er tale om et område, hvor der er store forskelle mellem medlemsstaternes
retstilstande, herunder hvis der er tale om et retsornråde under udvikling, vil statens
skønsrnargin være videre 86 • Omfanget af medlemsstaternes skønsmargin afhænger end80

Se Selmouni mod Frankrig, dom af28.07.99, § 101.
Se Loizidou mod Tyrkiet, dom af23.03.95, § 71.
82
Se Austin m.fl. mod Storbritannien, dom af 15.03.12, § 53.
83
Se Garib mod Holland, dom af06.l l. l 7, § 137, Correia de Matos mod Portugal, dom af 04.04.18, §
116, Chiragov m.fl. mod Armenien, dom af 12.12.17, §§ 47-50, Sargsyan mod Aserbajdsjan, dom af
12.12.17, §§ 29-32.
84
Se Chiragov m.fl. mod Armenien, dom af 12.12.17, §§ 47-50, Sargsyan mod Aserbajdsjan, dom af
12.12.17, §§ 29-32.
85
Se protokol nr. 15 (ETS 2 I 3), der blev åbnet for undertegnelse den 24. juni 20 I 3.
86
Se Rasmussen mod Danmark, dom af 28.11.84, § 40, om tidsfrister for fædres anlæggelse af faderskabssager, Rees mod Storbritannien, dom af 17.10.86, § 37, om myndigheders positive pligt til at anerkende transseksuelle personers nye identitet, Casado Coca mod Span ien, dom af 24.02.94, § 54, om advokaters reklamering for tjenesteydelser, Petrovic mod Østrig, dom af27.03.98, §§ 38-39, om forældreorlov til fædre, Odievre mod Frankrig, dom af 13.02.03, § 49, om en persons ret til oplysning om identiteten
på moderen, der lodden pågældende bortadoptere umiddelbart efter fødslen.
81
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videre af karakteren af den konventionsbeskyttede rettighed, rettighedens betydning for
klager og karakteren af de aktiviteter, der er omfattet af klagen 87 . Medlemsstatemes
skønsmargin er derfor et relativt begreb. På visse områder og i forhold til visse rettigheder er det vanskeligt overhovedet at tale om en skønsmargin, mens der på andre områder er en ganske vid skønsmargin. Spørgsmålet om omfanget af medlemsstatens skønsmargin må derfor vurderes i forhold til hver enkelt klage på baggrund af den relevante
retspraksis på området. Spørgsmålet om skønsmargin behandles mere udførligt i tilknytning til de enkelte artikler, navnlig indledningen til artikel 8-11.
Princippet om "demokrati" spiller en stor rolle ved fortolkning og anvendelse af
konventionen 88 . Demokrati er udtrykkeligt omtalt i konventionens præambel og i en
række undtagelsesbestemmelser, jf. navnlig stk. 2 i artikel 8 til 11. Der er således en
meget tæt forbindelse mellem konventionen og demokrati, idet konventionen har til
formål at beskytte og fremme de ideer og værdier, som et demokratisk samfund bygger
på. Demokrati er det eneste politiske system, der er forudsat i konventionen. Heraf følger, at konventionen ikke kan påberåbes med henblik på at svække eller ødelægge de
ideer og værdier, som et demokratisk samfund bygger på, jf. udtrykkeligt artikel 17.
Heraf følger endvidere, at stater kan træffe foranstaltninger med henblik på at beskytte
de demokratiske ideer og værdier. Af samme grund spiller princippet om demokrati en
stor rolle ved fortolkning og anvendelse af konventionens bestemmelser, både ved vurderingen af, hvilke handlinger m.v. der nyder beskyttelse, og hvomår stater kan foretage
indgreb i rettigheder og fribeder.
Selv om flere af konventionens bestemmelser først og fremmest vedrører beskyttelse
af individet mod vilkårlige indgreb fra myndigheder (såkaldte "negative pligter"), så har
Domstolen valgt herudover at udlede positive pligter af konventionens bestemmelser for
at opnå en effektiv beskyttelse af de pågældende rettigheder. Det støttes bl.a. på formuleringen "skal sikre" i artikel 1 om medlemsstatemes forpligtelser 89 . Domstolen har med
andre ord i et vist omfang indfortolket positive pligter i konventionens bestemmelser,
herunder negative forbudsbestemmelser. Sådanne positive forpligtelser er navnlig blevet
indfortolket i artikel 290 , artikel 3 91 , artikel 892 , artikel 1093 og artikel 11 94 , men er ikke
begrænset til de nævnte bestemmelser95 . Statens pligt til at træffe positive foranstaltninger for at sikre individets ret til en effektiv beskyttelse af konventionens rettigbeder
gælder ikke kun i forholdet mellem staten og individet, idet konventionen også pålægger staten visse positive pligter til at træffe foranstaltninger til beskyttelse af individet i
forholdet mellem private96 . I sådanne tilfælde kan man tale om konventionens "horisontale virkning" eller "dritt-wirknung". Dette spørgsmål behandles nærmere i tilknytning
87

Se Buckley mod Storbritannien, dom af25.09.96, § 74.
Se United Communist Party ofTurkey m.fl. mod Tyrkiet, dom af 30.01.98, § 45, Zdanoka mod Letland, dom af 16.03.06, §§ 98-10 I, Melnychenko mod Ukraine, dom af 19 .10.04, § 53, Hirst mod Storbritannien (nr. 2), dom af06.10.05, § 58.
89
Se AI-Adsani mod Storbritannien, dom af21.l 1.01, §§ 37-39.
90
Se McCann m.fl. mod Storbritannien, dom af27.09.95, § 161, Osman mod Storbritannien, dom af
28.10.98, §§ 115-117.
91
Se Assenov m.fl. mod Bulgarien, dom af28.I0.98, § 102.
92
Se Gaskin mod Storbritannien, dom af07.07.89, §§ 42-49.
93
Se Ozgiir Gtindem mod Tyrkiet, dom af 16.03.00, §§ 41-46.
94
Se Plattform "Årzte fur das Leben" mod Østrig, dom af2 I .06.88, § 32, Wilson m.fl. mod Storbritannien, dom af02.07.02, § 41.
95
Se Siliadin mod Frankrig, dom af26.07.05, §§ 77-89, om positive pligter i artikel 4 om forbud mod
slaveri og tvangsarbejde.
96
Se X. og Y. mod Holland, dom af26.03.85, § 23.
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til artikel 1. Det vil ofte være relevant at overveje spørgsmålet om statens positive pligter i tilfælde, hvor det, der begrunder en klage, reelt kan henføres til privates handlinger
eller undladelser. I sådanne tilfælde er det nemlig ikke muligt at klage over de privates
handlinger eller undladelser, men det kan derimod tænkes, at staten er ansvarlig for at
have muliggjort - eller for ikke at have forhindret - privates handlinger eller undladelser97. Ved afgørelsen af, om der gælder en positiv handlepligt, foretager Domstolen en
rimelig afvejning af hensynet til samfundets generelle interesse over for hensynet til
individet, da denne afvejning er gennemgående for hele konventionen. Omfanget af
statemes positive pligter vil uundgåeligt variere afhængig af de forskellige situationer,
der tindes i staterne, de vanskeligbeder, der gør sig gældende ved fastlæggelsen af en
politik i et demokratisk samfund, og de valg der nødvendigvis skal træffes med hensyn
til prioriteter og ressourcer98 . Domstolen har fastslået, at en bestemmelse ikke må fortolkes på en sådan måde, at den pålægger myndigheder en umulig eller uforholdsmæssig opgave99 . Netop på områder, der rejser spørgsmål om positive pligter, er Domstolens
dynamiske fortolkningsstil særlig tydelig. I sådanne sager er Domstolens præmisser ofte
formuleret på en sådan måde, at der så at sige tages højde for, at resultatet kan blive et
andet på et senere tidspunkt, hvis den retlige og faktiske udvikling i medlemsstateme
begrunder det 100 • Når det i sager om positive pligter skal vurderes, hvordan staten "burde" have handlet i en bestemt sammenhæng, skal vurderingen foretages med udgangspunkt i forholdene på det pågældende tidspunkt, hvilket har betydning, hvis en klage
vedrører forhold, der er foregået for længere tid siden 101 •
Herudover har Domstolen i visse tilfælde indfortolket begrænsninger, der ikke udtrykkelig fremgår af konventionens bestemmelser. I disse tilfælde tales der om "forudsatte begrænsninger", også kaldet "implied restrictions" eller "implied limitations" 102 •
Som eksempel kan næves artikel 3 i 1. tillægsprotokol om ret til frie valg. Efter sin ordlyd indeholder bestemmelsen ikke undtagelser eller begrænsninger, men på den anden
side er den formuleret på en sådan måde, at det er muligt at indfortolke visse begrænsninger i bestemmelsen, hvilket er sket i praksis 1°3 .
Ved fortolkning af konventionens bestemmelser inddrager Domstolen ofte andre
konventioner og folkeretlige retskilder i øvrigt. Det skal ses i sammenhæng med Wiener-konventionen af 23. maj 1969 om traktatretten, artikel 31, der indeholder den almindelige regel om fortolkning, og som i stk. 3 foreskriver, at der ved fortolkningen
skal tages hensyn til: (a) en eventuel efterfølgende aftale mellem deltagerne vedrørende
traktatens fortolkning eller anvendelsen af dens bestemmelser; (b) enhver efterfølgende
praksis vedrørende traktatens anvendelse, som fastslår en enighed mellem deltagerne

97

Se Hatton m.fl. mod Storbritannien, dom af 02.10.0 I, § 95, om gener på grund af støj fra Heathrow
lufthavn i London, der var ejet, kontrolleret og drevet af private.
98
Se Ozgiir Giindem mod Tyrkiet, dom af 16.03.00, § 43.
99
Se Rees mod Storbritannien, dom af 17. I0.86, Osman mod Storbritannien, dom af 28.10.98, § 116.
100
Se Sheffield og Horsham mod Storbritannien, dom af30.07.98, X., Y. og Z. mod Storbritannien, dom
af22.04.97, om transseksuelle.
101
Se O'Keeffe mod Irland, dom af28.0l.14, § 143, om seksuelt misbrug af en elev på en skole i
1970'eme.
102
Se Golder mod Storbritannien, dom af2 l .0I . 75, § 38, om artikel 6 og adgangen tilatindbringe en sag
for domstolene. Se tillige Kalac mod Tyrkiet, dom af0l.07.97, §§ 28-31, om artikel 9.
103
Se Mathieu-Mohin og Clerfayt mod Belgien, dom af02.03.87, § 52, Labita mod ltalien, dom af
06.04.00, § 201, med henvisning til praksis, Hirst mod Storbritannien (nr. 2), dom af06. I0.05, § 60.
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vedrørende dens fortolkning; (c) enhver relevant folkeretlig retsregel, som tinder anvendelse i forholdet mellem deltageme 104 •
Domstolen har udtalt, at konventionen så vidt muligt skal fortolkes i overensstemme/se med andre fo/keretlige regler og principper, som konventionen er en del afl 05 .
Domstolen har endvidere udtalt, at konventionens bestemme/ser ikke kan fortolkes i et
vakuum, og at Domstolen derfor må inddrage andre relevante folkeretlige regler, når den
skal fortolke konventionen 106 • Det forhold, at Domstolen i visse tilfælde inddrager andre
konventioner, indebærer ikke, at Domstolen fortolker sådanne konventioner på punkter,
hvor disse måtte give anledning til tvivl, eller at Domstolen påser overholdelsen af sådanne konventioner 107 • Baggrunden herfor er, at Domstolens kompetence er begrænset
til fortolkning og anvendelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med
tilhørende protokoller, jf. konventionens artikel 19. Når Domstolen fortolker konventionen i lyset af andre konventioner m.v., er det ikke nødvendigvis afgørende, om medlemsstaten er bundet af den pågældende konvention 108 • Princippet om at konventionen
skal fortolkes i lyset af og i overensstemmelse med andre internationale regler og principper gælder også i forhold til den humanitære fo/keret ("international humanitarian
law"), der gælder side om side med den intemationale menneskeret, og de to regelsæt
skal så vidt muligt fortolkes harmonisk 1°9 .
Inddragelse af andre konventioner m.v. kan skyldes, at de indeholder mere specifikke
normer 110 • Konventioner m.v., der på et bestemt punkt er mere specifikke, kan derfor
blive inddraget ved fastlæggelse af de krav, der følger af mere generelt formulerede
bestemmelser i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Sådanne konventioner
m.v. kan med andre ord tale til støtte for en bestemt fortolkning af konventionen. Inddragelse af andre konventioner m.v. kan også skyldes, at de er udtryk for en international tendens, der taler til støtte for en bestemt fortolkning af konventionen 111 . De kan
også blive inddraget for at vurdere, om der af international ret kan udledes pligter for

104

Se Hassan mod Storbritannien, dom af 16.09. 14, § 100, N.D. og N.T. mod Spanien, dom af 13.02.20, §

172.
105

Se klagesag 52207/99, Bankovic m.fl. mod 17 NATO-lande, herunder Danmark, afgørelse af 12.12.01,
§ 57, AI-Adsani mod Storbritannien, dom af2 l.12.0I, § 55, Catan m.fl. mod Moldova og Rusland, dom
af 19.10.12, § 136, Jones m.fl. mod Storbritannien, dom af 14.01.14, § 189, N.D. og N.T. mod Spanicn,
dom af 13.02.20, § 172.
106
Se Loizidou mod Tyrkiet, dom af 18. 12.96, § 43, hvor Domstolen nægtede at anerkende den tyrkisk
besatte del afCypem som en selvstændig stat, idet den henviste til FN-resolutioner, udtalelser fra Europarådet, udtalelser fra EU m.v. Se tillige Al-Adsani mod Storbritannien, dom af21.11.01, § 55, Fogarty
mod Storbritannien, dom af21.l 1.01, § 35, McElhinney mod Irland, dom af21. l 1.0I, § 36, AI-Dulimi og
Montana Management Inc. mod Schweiz, dom af21.06.16, § 134, Natt-Liman mod Schweiz, dom af
15.03.18, § 174.
107
Se klagesag 32085/96, Henryk mod Danmark, afgørelse af06.04.00, hvor Domstolen undlod at fortolke den europæiske udleveringskonvention. Se tillige Somogyi mod ltalien, dom af 18.05.04, § 62, hvor
Domstolen udtalte, at den alene havde kompetence til at anvende konventionen, og at det ikke var dens
opgave at fortolke eller påse overholdelsen af andre intemationale konventioner.
108
Se Demir og Baykara mod Tyrkiet, dom af 12.11.08, §§ 78-86.
109
Se Vamava m.fl. mod Tyrkiet, dom af 18.09.09, § 185, Hassan mod Storbritannien, dom af 16.09.14,
§§ 77 og 102.
110
Se Demir og Bay kara mod Tyrkiet, dom af 12.11.08, § 69, Opuz mod Tyrkiet, dom af 09.06.09, § 164,
Bayatyan mod Armenien, dom af 07 .07 .11, § 102.
111
Se Stanev mod Bulgarien, dom af 17.01.12, § 244, hvor Domstolen taler om "trends" både i medlemsstatemes lovgivninger og i relevante intemationale instrumenter. Se tillige Margus mod Kroatien, dom af
27.05.14, § 139, hvor Domstolen henviser til "a growing tendency in international law".
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stateme, der bør inddrages ved fortolkning af konventionen 112 . Inddragelse af andre
konventioner m.v. skal endvidere ses i lyset af, at Domstolen lægger stor vægt på at
sikre, at den ikke når til resultater, der er i strid med resultater, der opnås på andre områder inden for folkeretten. Domstolen kan vælge at inddrage en konvention, selv om
staten ikke har ratificeret den pågældende konvention, idet den kan være en kodificering
af sædvaneret 11 3. Det er vigtigt at bemærke, at Domstolen ikke anser sig for bundet af
andre konventioner som fortolket i praksis af andre intemationale klageinstanser, herunder FN-konventioner og praksis fra FN-komiteer, og Domstolen kan således vælge at
nå til det modsatte resultat 114 .
Der er overordentlig mange eksempler på, at Domstolen inddrager andre konventioner m.v. ved fortolkning og anvendelse af konventionen. Der kan være tale om universelle konventioner eller regionale konventioner. Der kan være tale om Europarådskonventioner11 5. Der kan også være tale om FN-konventioner 116 , herunder FN's kon-

11 2 Se Nart-Liman mod Scbweiz, dom af 15.03.18, §§ 173-204, om fortolkning af artikel 6 og spørgsmålet
om jurisdiktion til behandling af civile sager med krav om erstatning for torturhandlinger begået i udlandet og uden tilknytning til processtaten, hvor der ikke fandtes at kunne udledes en sådan pligt.
113 Se Sabeh El Lei! mod Frankrig, dom af29.06. l l , § 58.
114 Se Correia de Matos mod Portugal, dom af04.04. l 8, §§ 133-137, hvor Domstolen ved spørgsmål om
advokattvang i straffesager fortolkede artikel 6 i strid med praksis fra FN's Menneskerettighedskomites
praksis vedrørende artikel 14, stk. 3, litra d, i ICCPR som udtrykt i både en individuel klage og i en generei bemærkning.
115
Se National Union ofBelgian Police mod Belgien, dom af27.10.75, § 38, Swedish Engine Drivers'
Union mod Sverige, dom af06.02.76, § 39, Schmidt og Dahlstriim mod Sverige, dom af06.02.76, § 36,
om fortolkning af artikel 11 for så vidt angår fagforeninger i lyset af Den Europæiske Socialpagt. Se tillige klagesag 57442/00, Sanchez Navajas mod Spanien, afgørelse af 21.06.0 I , om fortolkning af artikel 11
i lyset afDen Europæiske Socialpagts artikel 28 med hensyn til tillidsmænds rettigheder. Se tillige
Amann mod Schweiz, dom af 16.02.00, § 65, hvor Domstolen henviste til Europarådets konvention af28.
januar 1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med databehandling af personoplysninger til støtte for en bred fortolkning afbegrebet "privatliv" i forhold til myndigheders opbevaring af oplysninger om en person. Se tillige Sørensen og Rasmussen mod Danmark, dom af I 1.01.06, §§ 72-74,
hvor Domstolen henviste til en udtalelse fra Den Europæiske Komite for Sociale Rettigheder om fortolkning af en bestemmelse i Den Europæiske Socialpagt, Fællesskabspagten af9. december 1989 om arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder og EU-charteret af7. december 2000 om grundlæggende
rettigheder ved fortolkning af artikel 11 for så vidt angår negativ foreningsfrihed. Se tillige Mazurek mod
Frankrig, dom af0l .02.00, navnlig§§ 49 og 52, hvor Domstolen skulle tage stilling til, om det udgjorde
diskrimination i strid med konventionen, at et "uægte barn" arvede mindre end et "ægte barn". Ved vurderingen lagde Domstolen vægt på en Europaråds-konvention fra 1975 om børn født uden for ægteskabs
retlige status, om end den pågældende stat ikke havde ratificeret konventionen, og FN's konvention om
barnets rettigheder, der forbyder diskrimination grundet på fødsel. Se tillige Johnston mod Irland, dom af
18. 12.86, § 74, om fortolkning af statens positive pligter i medfør af artikel 8 i lyset af Europarådets konvention af 15.10.75 om den retlige status for børn født uden for ægteskab.
116
Se Engel ro.fl. mod Holland, dom af08.06.76, § 72, om forskelsbehandling mellem militærpersoner
afhængig af rang og artikel 88 i Geneve-konventionen af 12. august 1949 om behandlingen af krigsfanger. Se tillige Siliadin mod Frankrig, dom af26.07.05, §§ 77-89, hvor Domstolen henviste til en ILOkonvention om tvangsarbejde, en FN-tillægskonvention om afskaffelse afslaveri og en rekommendation
fra Den Parlamentariske Forsamling og fastslog som noget nyt, at artikel 4 om forbud mod slaveri og
tvangsarbejde pålægger staterne positive pligter. Se tillige Ignaccolo-Zenide mod Rumænien, dom af
25.01 .00, § 95 , hvor Domstolen udtalte, at en medlemsstats positive pligter efter artikel 8 til at gen forene
en forælder med sine børn, der i den konkrete sag var bortført af faderen, skulle fortolkes i lyset af Haager-konventionen af25 . oktober 1980 om internationale bømebortførsler, og at dette gælder så meget
desto mere i tilfælde, hvor den indklagede stat også har tiltrådt den pågældende konvention. Se tillige
Cam mod Tyrk:iet, dom af23.02.16, § 64, om henvisning til FN's Handicapkonvention fra 2006 ved fortolkning af artikel 14 og artikel 2 i I . tillægsprotokol om en handicappet persons adgang til en skole. Se
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vention om borgerlige og politiske rettigheder (CCPR)1 17 , FN's Torturkonvention
(CAT) 118 , FN's Racediskriminationskonvention (CERD) 119 , FN's Børnekonvention
(CRC) 120 og FN's Kvindekonvention (CEDA W) 121 . Der kan også være tale om ILOkonventioner122. Der kan også være tale om konventioner m.v., der ikke som sådan vedrører menneskerettigheder 123 . Det er ikke kun bindende konventioner, der inddrages ved
fortolkning af konventionen. Der er således eksempler på inddragelse aj ikke-bindende
retsakter, herunder rekommendationer fra Europarådets Ministerkomite og Europarådets Parlamentariske Forsamling, ved fortolkning af konventionens bestemrnelser 124 .
For så vidt angår rekommendationer fra f.eks. Ministerkomiteen er disse ikke bindende
for Domstolen, men de kan være udtryk for en fælles retsopfattelse i Europarådets medlemsstater, der kan tillægges betydning ved fortolkning af konventionen 125 . Da rekommendationer fra f.eks. Europarådets Parlamentariske Forsamling ikke er bindende, og de
ikke nødvendigvis afspejler en fælles retsopfattelse eller tendens i medlemslandenes
lovgivning, vil de ofte ikke blive tillagt afgørende betydning for fortolkning af konventionen126. Der kan også være tale om henvisning til deklarationer vedtaget af Europarådets Ministerkomite, navnlig Interlaken-deklarationen (fra 2010), Izmir-deklarationen

tillige Kacper Nowakowski mod Polen, dom af I 0.01.17, § 93, om henvisning til FN's Handicapkonvention fra 2006 ved fortolkning af artikel 8 i sag om samvær.
117
Se Powell og Reyner mod Storbritannien, dom af 21.02.90, § 44, Groppera Radio AG m.fl. mod
Schweiz, dom af28.03.90, § 61, MUiler mod Schweiz, dom af24.05.88, § 27, Sergey Zolotukhin mod
Rusland, dom af 10.02.09, § 79, Magyar Helsinki Bizottsag mod Ungarn, dom af08.l 1.16, § 140.
118
Se Selmouni mod Frankrig, dom af28.07.99, § 97, Aksoy mod Tyrkiet, dom af 18.12.96, § 98, Soering mod Storbritannien, dom af07.07.89, § 88 ff., Harkins og Edwards mod Storbritannien, dom af
17.01.12, § 127.
119
Se Jcrsild mod Danmark, dom af23.09.94, § 30.
120
Se Mazurek mod Frankrig, dom af0l.02.00, navnlig§§ 49 og 52, T. mod Storbritannien, dom af
16.12.99, §§ 70-72, V. mod Storbritannien, dom af 16.12.99, §§ 72-74, Muskhadzhiyeva m.fl. mod Belgien, dom af 19 .0 I. I 0, § 62.
121
Se Opuz mod Tyrkiet, dom af09.06.09, §§ 164 og 186, Alexandru Enache mod Rumænien, dom af
03.10.17, § 77.
122
Se Siliadin mod Frankrig, dom af26.07.05, §§ 77-89, R.M.T. mod Storbritannien, dom af08.04.14, §§
75-78, Meier mod Schweiz, dom af09.02. 16, § 70.
123
Se Stubbings m.fl. mod Storbritannien, dom af22.I0.96, § 53, hvor Domstolen inddrog forskellige
konventioner om frister for fremsættelse af erstatningskrav, da den skulle vurdere nogle forældelsesregler
i forhold til artikel 6. Se tillige Al-Adsani mod Storbritannien, dom af 21.1 1.0 I, Fogarty mod Storbritannien, dom af21.l 1.01, McElhinney mod Irland, dom af2 l.11.01, hvor Domstolen inddrog folkeret og
praksis fra nationale domstole m.v. ved vurderingen af, om det var i strid med artikel 6, at søgsmål mod
fremmede stater ikke kunne gennemføres i Storbritannien, idet de sagsøgte lande var beskyttet af søgsmålsimmunitet. Se tillige Sabeh El Lei I mod Frankrig, dom af29.06. Il, §§ 55-68, om om fremmede
staters søgsmålsimmunitet, hvor artikel 6 blev fortolket i overensstemmelse med en FN-konvention om
staters immunitet.
124
Se Marckx mod Belgien, dom af 13.06.79, § 31, Z. mod Finland, dom af25.02.97, § 95, Hugh Jordan
mod Storbritannien, dom af 04.05.01, § 127, Mokrani mod Frankrig, dom af 15.07.03, § 31, H.F. mod
Slovakiet, dom af 08.11.05, § 39, Oner mod Holland, dom af 18.10.06, §§ 55 og 58, T. mod Storbritannien, dom af 16.12.99, §§ 70-72, V. mod Storbritannien, dom af 16.12.99, §§ 72-74, S. mod Schweiz, dom
af28.l l.91, § 48, Sigurdur A. Sigurj6nsson mod Island, dom af30.06.93, § 35, M.C. mod Bulgarien,
dom af04.12.03, §§ 154-166, Meltex Ltd. og Mesrop Movsesyan mod Armenien, dom af07.06.08, §§
82-85, Demir og Baykara mod Tyrkiet, dom af 12.11.08, § 74, Jakobski mod Polen, dom af07. l 2. l 0, §
52, Alexandre mod Portugal, dom af20.l l.12, § 49, Bucur og Toma mod Rumænien, dom af08.0l.13,
§§ 97 og 107, Meier mod Schweiz, dom af 09.02.16, § 78, Magyar Helsinki Bizottsåg mod Ungarn, dom
af08.l l.16, § 145, Rooman mod Belgien, dom af31.0l.19, § 165.
125
Se Shtukaturov mod Rusland, dom af27.03.08, § 95.
126
Se M. m.fl. mod Italien og Bulgarien, dom af31.07.12, § 164.
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(fra 2011 ), Brighton-deklarationen (fra 2012) og Bruxelles-deklarationen (fra 2015) 127 •
Der kan også være tale om inddragelse af instrumenter som FN' s Verdenserklæring om
menneskerettigheder 128 • Der kan også være tale om inddragelse afEU-ret 129 • Domstolen
har ligeledes henvist til EU's charter om grundlæggende rettigheder 130 . Der kan også
være tale om inddragelse af generelt anerkendte principper i folkeretten 131 .
Praksis på dette område viser, at når det drejer sig om fortolkning af konventionens
anvendelsesområde eller omfanget af den materielle beskyttelse kan en bestemt fortolkning underbygges ved at inddrage andre relevante folkeretlige retskilder af betydning
for menneskerettighederne, idet Domstolen så at sige foretager en universel menneskeretskonform fortolkning. Domstolen har i en konkret sag ved fortolkning af statens positive pligter i medfør af artikel 3 og 8 inddraget medlemsstaternes lovgivning og praksis,
en rekommendation fra Europarådets Ministerkomite, international strafferet og praksis
fra en international straffedomstol og konkluderet, at alt dette afspejlede "en universel
tendens i retning af' at anse manglende samtykke for at være det afgørende moment ved
vurderingen af, om der foreligger voldtægt 132 • Domstolen har i en anden sag fastslået, at
artikel 4 om forbud mod slaveri og tvangsarbejde pålægger staterne en positiv pligt til
bl.a. at kriminalisere handlinger i strid med bestemmelsen, og at en sådan fortolkning
var "i overensstemmelse med nutidige normer og tendenser på området" 133 . Domstolen
har i en anden sag 134 udtalt, at artikel 6 beskytter retten til ikke at udtale sig og forbuddet mod selvinkriminering, selv om disse rettigheder ikke udtrykkeligt følger af ordlyden af bestemmelsen, idet der er tale om "generelt anerkendte internationale standarder". Domstolen har i en sag om, hvorvidt artikel 10 sikrer en ret til at søge oplysninger
(aktindsigt i offentlige dokumenter og oplysninger), inddraget lovgivning i medlemsstater samt en række internationale retskilder og lagt vægt på en "mærkbar udvikling" i
retning af en anerkendelse af retten til at søge information, og at der var tale om "voksende tilnærmelse i standarderne for menneskerettighederne" 135 •
Der er eksempler på, at Domstolen inddrager praksis, udtalelser m. v. fra andre internationale organer 136 • Det skal ses i lyset af, at der på flere af de områder, som Domstolen behandler, tindes andre og specialiserede organer, der har en særlig indsigt i det pågældende område, hvorfor det forekommer naturligt og hensigtsmæssigt, at Domstolen
127

Se Bunnych m.fl. mod Ukraine, dom af 12.10.17, §§ 189-192.
Se Demir og Baykara mod Tyrkiet, dom af 12.11.08, § 73, Magyar Helsinki Bizottsåg mod Ungarn,
dom af08. l 1.16, § 140.
129
Se Meftah m.fl. mod Frankrig, dom af26.07 .02, § 45, Aristimuno Mendizabal mod Frankrig, dom af
17.01 .06, § 69, D.H. m.fl. mod Tjekkiet, dom af 13.11.07, § 184, Maslov mod Østrig, dom af23.06.08 , §
82, Y.P. og L.P. mod Frankrig, dom af02 .09.10, § 73, lbrahim m.fl. mod Storbritaonien, dom af
13.09.16, §§ 259,261,264 og 271, N.D. og N.T. mod Spanien, dom af 13 .02.20, §§ 177 og 182.
130
Se Goodwin mod Storbritannien, dom af I 1.07.02, § 100, I. mod Storbritannien, dom af I 1.07.02, §
80, Sørensen og Rasmussen mod Danmark, dom af 11 .01.06, §§ 72-74, Sergey Zolotukhin mod Rusland,
dom af I 0.02.09, § 79, Scoppola mod Jtalien (nr. 2), dom af 17.09.09, § I 05, Schalk og Kopf mod Østrig,
dom af 24.06. 10, §§ 54-64, Bayatyan mod Annenien, dom af 07 .07. I I, § I 06, Harkins og Edwards mod
Storbritannien, dom af 17.01.12, § 127, Magyar Helsinki Bizottsåg mod Ungarn, dom af08. l 1.16, § 144,
Correia de Matos mod Portugal, dom af04.04. I 8, § 136, N.D. og N.T. mod Spanien, dom af 13.02.20, §
177.
13 1
Se Demir og Baykara mod Tyrkiet, dom af 12.11.08, § 71.
132
Se M. C. mod Bulgarien, dom af04. I 2.03, § I 63 .
133
Se Siliadin mod Frankrig, dom af26.07.05 , § 112.
134
Se John Murray mod Storbritannien, dom af08.02.96, § 45.
135
Se Magyar Helsinki Bizottsåg mod Ungarn, dom af 08.11 .16, §§ 151-154.
136
Se Mamatkulov og Askarov mod Tyrkiet, dom af04.02.05 , §§ 110-124, Demir og Baykara mod Tyrkiet, dom af 12.11.08, § 75.
128
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udnytter den særlige indsigt, som det pågældende organ besidder. Som eksempel kan
nævnes inddragelse afpraksis fra Den Intemationale Domstol 137 , praksis fra FN's Menneskerettighedskomite138, udtalelser fra FN's Menneskerettighedskommission 139 , FN's
Torturkomite 140 , udtalelser m.v. fra UNHCHR (FN's Flygtningehøjkornrnissær) i sager
om artikel 3 141 , udtalelser fra FN's Kvindekomite (CEDA W) 142 , udtalelser m.v. fra Europarådets Torturkomite 143 , Europarådets Racismekomite (ECRI) 144 , praksis fra organer
i henhold til ILO-konventioner og Den Europæiske Socialpagt i sager om artikel 11 145 ,
udtalelser fra Venedi-kornrnissionen 146 og praksis fra Den Inter-Amerikanske Menneskerettighedsdomstol147. Til illustration kan nævnes Dougoz-dommen 148 , hvor Domstolen bl.a. inddrog rapporter fra Europarådets Torturkomite (CPT) og fastslog, at de forhold, under hvilke klager havde været frihedsberøvet, var i strid med konventionen. I
den forbindelse skal det dog bemærkes, at det ikke er således, at Domstolen formelt er
bundet af eller altid vælger at følge udtalelser m.v. fra andre intemationale organer. I
Messina-sagen 149 havde Europarådets Torturkomite (CPT) i forbindelse med en undersøgelse af fængsler i en medlemsstat givet udtryk for tvivl med hensyn til nødvendigheden af de begrænsninger og forhold, under hvilke en bestemt kategori af fanger afsonede. Ved vurderingen af en klage i forhold til artikel 3 lagde Domstolen imidlertid afstand til komiteens vurdering. Det forhold, at en medlemsstats lovgivning har været

137

Se Papamichalopoulos m.11. mod Grækenland, dom af 31.10.95, § 36, Agrotexim m.11. mod Grækenland, dom af24. l 0.95, § 66, Cypem mod Tyrkiet, dom af I 0.05.0 I, § 90 ff., Cardot mod Frank:rig, dom af
19.03.91, § 34, Mamatkulov og Askarov mod Tyrkiet, dom af04.02.05, §§ 110-124, Jones m.11. mod
Storbritannien, dom af 14.01.14, § 198, Jaloud mod Holland, dom af20. l l.14, §§ 139 og 15 I.
138
Se Mamatkulov og Askarov mod Tyrkiet, dom af04.02.05, §§ 110-124, Riener mod Bulgarien, dom
af23.05.06, § 121, Bartik mod Rusland, dom af21.12.06, §§ 36, 46 og 49, Vamava m.11. mod Tyrkiet,
dom af 18.09.09, § 147, Bayatyan mod Armenien, dom af07.07.I I,§ 105, Harkins og Edwards mod
Storbritannien, dom af 17.01.12, § 127, lbrahim m.11. mod Storbritannien, dom af 13.09. 16, § 271, Magyar Helsinki Bizottsag mod Ungarn, dom af 08.11.16, § 141, Correia de Matos mod Portugal, dom af
04.04.18, §§ 133-135.
139
Se Opuz mod Tyrkiet, dom af09.06.09, § 188.
140
Se Mamatkulov og Askarov mod Tyrkiet, dom af04.02.05, §§ 110-124.
141
Se Jabari mod Tyrkiet, dom af 11.07.00, § 41.
142
Se Opuz mod Tyrkiet, dom af09.06.09, § 187.
143
Se Magee mod Storbritannien, dom af06.06.00, § 44, Poltoratskiy mod Ukraine, dom af29.04.03,
Kuznetsov mod Ukranie, dom af29.04.03, Khudoyorov mod Rusland, dom af08. I l.05, § 117, Demir og
Baykara mod Tyrkiet, dom af 12.11.08, § 75.
144
Se Demir og Baykara mod Tyrkiet, dom af 12.11.08, § 75.
145
Se Wilson m.tl. mod Storbritannicn, dom af02.07.02, § 48, Sørensen og Rasmussen mod Danmark,
dom af 11.01.06, § 72.
146
Se Parti National iste Basque - Organisation Regionale d' lparralde mod Frankrig, dom af 07 .06.07, §
47, Demir og Baykara mod Tyrkiet, dom af 12.11.08, § 75, The Communist Party of Russia m.tl. mod
Rusland, dom af 19.06.12, § l 08, Ekoglasnost mod Bulgaricn, dom af 06.11.12, § 69, Frumkin mod Rusland, dom af 05.01.16, § 129, Bayev m.11. mod Rusland, dom af 20.06.17, § 76, Abdalov m.tl. mod Aserbajdsjan, dom af 11.07.19, § 95.
147
Se Mamatkulov og Askarov mod Tyrkiet, dom af04.02.05, §§ 110-124, Ergin mod Tyrkiet (nr. 6),
dom af04.05.06, § 45, Maszni mod Rumænien, dom af21.09.06, § 49, Stoll mod Schweiz, dom af
10.12.07, § 11, Vamava m.tl. mod Tyrkiet, dom af 18.09.09, § 147, Palomo Sanchez m.tl. mod Spanien,
dom af 12.09.11, § 56, Margus mod Kroatien, dom af 27.05.14, § 13 I.
148
Se Dougoz mod Grækenland, dom af06.03.01, §§ 45-49. Se tillige Lorse m.11. mod Holland, dom af
04.02.03, §§ 65-69, Van der Ven mod Holland, dom af 04.02.03.
149
Se klagesag 25498/94, Messina mod ltalien, afgørelse af08.06.99.
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genstand for væsentlig kritik fra internationale organer, kan ikke i sig selv begrunde, at
lovgivningen anses for uforenelig med konventionen 150 •
Der er eksempler på, at Domstolen henviser til praksis fra øverste domstole i medlemsstater som retskilde ved fortolkning af konventionen 151 • Endvidere tindes der eksempler på henvisning til praksis fra domstole i lande, der ikke er medlemmer af Europarådet, f.eks. afgørelser fra USA's Højesteret 152 og Canadas Højesteret 153 . På nogle
områder lægger Domstolen også vægt på praksis fra EU-Domstolen 154 .
På samme måde kan Domstolen lægge vægt på, hvad der følger afjlere medlemsstaters retssystemer 155 • Ved fastlæggelse af konventionens krav på et bestemt område kan
Domstolen vælge at fremhæve, at dens resultat svarer til, hvad der er almindeligt i medlemsstaternes retssystemer 156 . Domstolen kan ligeledes, når den vælger ikke at statuere
krænkelse, lægge vægt på, at der ikke tindes nogen blandt de europæiske lande almindeligt accepteret retsopfattelse på det pågældende område 157 .
På grund af de alvorlige følger af terrorisme, herunder lidelser og tab af menneskeliv, har Domstolen udtalt, at den ved fortolkning og anvendelse af de relevante bestemmelser i konventionen vil tage hensyn til den særlige karakter af sådan kriminalitet, den
trussel som den udgør mod et demokratisk samfund, og den tvingende nødvendigbed af
at bekæmpe sådan kriminalitet 158 . Terrorisme indebærer alvorlige krænkelser af grundlæggende rettigheder, som staterne efter artikel 2 har positiv pligt til at retsforfølge og
straffe, forudsat at overholder de pågældendes proceduremæssige garantier i henhold til
konventionen 159 . Det gælder, selv om der ikke er tale om en tilstand, der har medført
udnyttelse af artikel 15 's muligbed for fravigelse af konventionens forpligtelser.
På samme måde har Domstolen udvist forståelse for, at medlemsstater går vidt i deres forsøg på at bekæmpe organisere! kriminalitet begået af mafia-lignende organisationer. Det vil derfor indgå i Domstolens overvejelser ved fortolkning og anvendelse af
konventionen. Til illustration kan nævnes Raimondo-dommen 160 , hvor Domstolen skulle
vurdere en beslaglæggelse af aktiver tilhørende en person, der var mistænkt for at have
forbindelse til en mafia-lignende organisation. I tilknytning til proportionalitetsvurderingen udtalte Domstolen, at den fuldt ud var klar over de vanskeligheder, som ltalien
150

Se R.M.T. mod Storbritannien, dom af08.04. I4, §§ 92-98, om kritik fra ILO komiteen og Rådet for
Det Europæiske Sociale Charter.
151
Se S., V. ogA. mod Danmark, dom af22.I0.18, §§ 122 og 125.
152
Se James m.tl. mod Storbritannien, dom af21.02.86, § 40, Fayed mod Storbritannien, dom af
21.09.94, § 61, Jalloh mod Tyskland, dom af I 1.07.06, § 76 og§ I 05, Ibrahim m.tl. mod Storbritannien,
dom af 13.09.16, §§ 259 og 261.
153
Se Pretty mod Storbritannien, dom af29.04.02, § 66, Allan mod Storbritannien, dom af05. I 1.02, § 51,
Hirst mod Storbritannien (nr. 2), dom af06. 10.05, § 75.
154
Se Pellegrin mod Frankrig, dom af08. I 2.99, navnlig§ 66, Posti og Rahko mod Finland, dom af
24.09.02, § 54, Stec m.tl. mod Storbritannien, dom af 12.04.06, § 58, Vilho Eskelinen m.tl. mod Finland,
dom af 19.04.07, § 60, O.H. m.tl. mod Tjekkiet, dom af 13.11.07, § 187, Micallefmod Malta, dom af
15.10.09, § 78.
155
Se Agrotexim m.tl. mod Grækenland, dom af 24.10.95, § 66, Goodwin mod Storbritannien, dom af
27.03.96, § 39.
156
Se Gillow mod Storbritannien, dom af24. I I .86, § 69, Bryan mod Storbritannien, dom af22. I I .95, §
47.
157
Se T. mod Storbritannien, dom af 16.12.99, V. mod Storbritannien, dom af 16.12.99.
158
Se Brogan m.tl. mod Storbritannien, dom af29. I I .88, § 48, Murray mod Storbritannien, dom af
28.10.94, § 47, Erdem mod Tyskland, dom af05.07.0I, §§ 62 og 69, Chraidi mod Tyskland, dom af
26.10.06, § 37.
159
Se Ramda mod Frankrig, dom af 19.12.17, § 96.
160
Se Raimondo mod Italien, dom af22.02.94, § 30.
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stod over for i kampen mod mafiaen. Domstolen sagde, at som et resultat af organisationens ulovlige aktiviteter, herunder navnlig narkotikakriminalitet, og organisationens
intemationale forbindelser, havde denne organisation en enorm omsætning, der efterfølgende blev investeret. Domstolen sagde videre, at konfiskation, som havde til formål at
blokere mistænkelige kapitalbevægelser, var et effektivt og nødvendigt våben i kampen
mod denne form for "kræft". Dommens præmisser er udtryk for Domstolens forståelse
for de problemer, som staten stod over for, og dermed også for nødvendigheden af at
gribe til forholdsvis indgribende foranstaltninger.
Tilsvarende har Domstolen udtalt, at fortolkning og anvendelse aj konventionen skal
ske med passende hensyn til de udfordringer, staterne står over for ved håndtering af
omfattende hooliganisme og uroligheder i forbindelse med fodboldkampe, og at fortolkningen ikke i praksis må gøre det umuligt for staten at opfylde forpligtelsen til at
opretholde orden og beskytte individer 161 .

161

Se S., V. og A. mod Danmark, dom af22.10. 18, §§ 94-96 og 123.
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Kapitel 21. Adgang til effektive retsmidler - artikel 13
21.1. Generelt om bestemmelsen
Konventionen indeholder en række rettigheder og friheder, som medlemsstateme har
forpligtet sig til at sikre for en enhver person under statens jurisdiktion, jf. artikel 1.
Hvis en person gør gældende, at staten har krænket personens rettigheder og friheder, er
der muligbed for at indbringe en sådan klage for Domstolen, jf. artikel 34. Det forudsætter imidlertid, at klageren først har udtømt nationale retsmidler, jf. artikel 35, idet staten
skal have haft mulighed for selv at råde bod på den påståede krænkelse, inden staten
skal stå til ansvar intemationalt. Konventionens kontrolsystem bygger således på en
forudsætning om, at det er muligt at få behandlet påståede krænkelser af konventionens
rettigheder og fribeder på det nationale plan. Det er i det lys, artikel 13 skal ses 1•
Artikel 13 garanterer tilgængeligheden af retsmidler på det nationale plan med henblik på at håndhæve indholdet af konventionens rettigheder og fri heder, uanset hvordan
disse måtte være sikret i det nationale system. Bestemmelsen kræver, at der skal findes
et national/ re/smidde!, der kan behandle indholdet af en rimelig/ begrundet klage i
henhold til konventionen, og som kan sikre passende oprejsning, selv om medlemsstateme er overladt et vist skøn. Bestemmelsen er udtryk for, at det først og fremmest påhviler medlemsstaterne at beskytte menneskerettighedeme i deres retssystemer. Artikel
13 fastlægger derfor en supplerende garanti for borgerne ved at sikre, at de kan nyde
sådanne rettigheder på en effektiv måde 2 •

21.2. Forholdet til konventionens øvrige bestemmelser
Der er en nær sammenhæng mellem artikel 13 's krav om adgang til effektive retsmidler og artikel 35 's krav om udtømmelse af nationale retsmidle?. Artikel 13 kræver således, at der skal tindes nationale retsmidler til håndhævelse afkonventionens rettigheder,
og artikel 35 kræver, at sådanne retsmidler skal udnyttes, inden en klage indbringes for
Domstolen.
Artikel 13 's krav om effektive retsmidler skal afgrænses i forhold til andre bestemmelser i konventionen, der direkte eller indirekte indeholder krav om adgang til effektive reismidler. Det er således ikke kun artikel 13, der indeholder processuelle garantier i
forbindelse med påståede krænkelser.
Artikel 6, stk. 1, indeholder krav til en retfærdig rettergang. Artikel 6, stk. I, er en lex
specialis i forhold til artikel 13. De krav, der kan udledes af artikel 13, absorberes derfor af artikel 6, stk. 1. Det gælder, hvad enten der er tale om civile sager eller straffesager4. I sådanne tilfælde er det derfor alene relevant at citere og anvende artikel 6, stk. 15 .
I praksis er der dog gjort visse undtagelser, navnlig for så vidt angår klager vedrørende
lang sagsbehandlingsticf' og myndigheders undladelse af at efterkomme bindende dom1

Se Siinneli mod Tyskland, dom af08.06.06, § 97.
Se AI-Nashifmod Bulgarien, dom af20.06.02, § 132, Oneryildiz mod Tyrkiet, dom af 30.11.04, § 145.
3
Se Slimani mod Frankrig, dom af27.07.04, § 42.
4
Se Kudla mod Polen, dom af26.I0.00, § 146, Menesheva mod Rusland, dom af09.03.06, § 102.
5
Se British-American Tobacco Company Ltd. mod Holland, dom af20. I 1.95, § 89, Brualla G6mez de la
Torre mod Spanien, dom af 19.12.97, § 41, Vasilescu mod Rumænien, dom af 22.05.98, § 43 .
6
Se Kudla mod Polen, dom af 26.10.00, §§ 146-160. Med hensyn til klager vedrørende lang sagsbehandlingstid har Domstolen således fastslået, at artikel 13 kræver, at der skal findes effektive retsmidler mod
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stolsafgørelser7 , idet sådanne klager i praksis er blevet vurderet i forhold til både artikel
6, stk. 1, og artikel 13.
På samme måder er artikel 5, stk. 4, en lex specialis i forhold til det mere generelle
krav om adgang til effektive retsmidler i artikel 13 8 • Det indebærer i praksis, at hvis et
retsmiddel opfylder kravene i artikel 5, stk. 4, vil der ikke foreligge en krænkelse af
artikel 13 9 •
Bestemme/ser i konventionen, hvor der i praksis er indforto/ket processue/le rettigheder, f.eks. artikel 1 i l. tillægsprotokol, er derimod ikke en lex specialis i forhold til
artikel 13 10 • Det betyder, at begge bestemmelser i princippet kan påberåbes. Hvis manglende adgang til effektive retsmidler anses for at udgøre en krænkelse af processuelle
garantier i andre materielle bestemmelser, f.eks. artikel 8, vil det imidlertid ofte være
unødvendigt endvidere at vurdere, om der foreligger en krænkelse af artikel 13 11 • Hvis
en sanktion pålægges uden tilstrækkelige processuelle garantier i strid med artikel 10,
kan det ligeledes være ufomødent at tage stilling til, om der foreligger en krænkelse af
artikel 13 12 • Hvis manglende adgang til et effektivt retsmiddel til afgørelse af en tvist
tindes at udgøre en krænkelse af artikel 3 i l . tillægsprotokol, kan det være unødvendigt
tillige at vurdere klagen selvstændigt i forhold til artikel 13 13 •
I øvrigt skal artikel I 3 fortolkes og anvendes i overensstemmelse med konventionens
øvrige bestemmelser. I en sag 14 havde Domstolen fastslået, at klager ikke i medfør af
artikel 8 havde krav på at få underretning om, hvilke oplysninger om klager en offentlig
myndighed havde modtaget fra et hemmeligt politiregister i forbindelse med behandlingen af en jobansøgning fra klager. På den baggrund fastslog Domstolen, at den manglende underretning ikke i sig selv udgjorde en krænkelse af klagers rettigheder i henhold
til artikel 13.
21.3. Krav om en rimeligt begrundet klage
Uanset formuleringen "er blevet krænket", er det ikke en betinge/se/or anvendelse aj
artike/ I 3, at der foreligger en krænke/se af en eller flere af konventionens øvrige rettigheder eller friheder 15 • Med andre ord er det ikke et krav, at Domstolen først fastslår,
at der foreligger en krænkelse af en af konventionens øvrige bestemmelser, for derefter

påståcde krænkelser afretten til en rettergang inden en rimelig frist, hvilket betyder, at der kan statueres
krænkelse afbåde artik:el 6 og artikel 13. Der henvises i øvrigt til gennemgangen nedenfor.
7
Se Zazanis m.fl. mod Grækenland, dom af 18.11.04, §§ 45-49. Domstolen har således fastslået, at det
følger af artikel 13, at der skal findes effektive retsmidler i tilfælde, hvor offentlige myndigheder i strid
med artikel 6 undlader at efterkomme en domstols afgørelse, hvilket betyder, at der kan statueres krænkelse afbåde artikel 6 og 13 i sådanne tilfælde.
8
Se Murray mod Storbritannien, dom af 28.10.94, § 98, Chahal mod Storbritannien, dom af 15.11.96, §
126, Hood mod Storbritannien, dom af 18.02.99, § 72, Nikolova mod Bulgarien, dom af25.03.99, § 69,
Mubilanzila Mayeka og Kaniki Mi tunga mod Belgien, dom af 12.10.06, § 110.
9
Se Brannigan og McBride mod Storbritannien, dom af26.05.93, § 76.
10
Se latridis mod Grækenland, dom af25.03.99, § 65.
11
Se X. og Y. mod Holland, dom af26.03.85, § 91. Se tillige V.C. mod ltalien, dom af0l.02.18, § I 16,
hvor klagen var blevet vurderet i forhold til artikel 3 og artikel 8, hvorfor det var unødvendigt at vurdere
den samme klage i forhold til artikel 13.
12
Se Karacsony m.fl . mod Ungarn, dom af 17.05.16, § 174.
13
Se G.K. mod Belgien, dom af21.05.19, § 69.
14
Se Leander mod Sverige, dom af26.03.87, § 78.
15
Se Boyle og Rice mod Storbritannien, dom af27.04.88, § 52.
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at vurdere, om der fandtes et effektivt retsmiddel i forhold til den således konstaterede
krænkelse.
Det følger af praksis, at artikel 13 alene indeholder krav om effektive retsmidler for
en national myndighed for så vidt angår diskutable eller rime/igl begrundede klager
("arguable complaint" eller "arguable claim" på engelsk) 16 •
Hvis Domstolen statuerer krænkelse af andre bestemmelser i konventionen, vil klager
uden videre have en "rimeligt begrundet klage" i forhold til sådanne bestemmelser 17 .
En klager kan imidlertid godt have en "rimeligt begrundet klage", selv om det efterfølgende fastslås, at der ikkeforeligger en krænkelse 18 •
Hvis det fastslås, at konventionens øvrige bestemmelser ikke jinder anvendelse, kan
klager ikke påberåbe artikel 13 19 . Man kan med andre ord ikke have en rimeligt begrundet klage med hensyn til forhold, der ikke er omfattet af anvendelsesområdet for en af
konventionens øvrige bestemmelser.
Der kan rejses spørgsmål om, hvorvidt klager kan have "rimeligt begrundet klage" i
forhold til klager, der afvises som åbenbart grund/øs, jf. artikel 35 . Baggrunden berfor
er, at en klage kan blive afvist som åbenbart grundløs efter en indgående vurdering. Det
kan derfor forekomme vanskeligt at fastholde, at der ikke har været tale om "rimeligt
begrundet klage". Domstolen har udtalt, at grænserne for, hvornår en klage er "åbenbart
grundløs", og hvomår der er tale om "en rimeligt begrundet klage", som udgangspunkt
er de samme20 . Det vil sige, at hvis en klage afvises som "åbenbart grundløs", bar klager
som udgangspunkt heller ikke en "rimeligt begrundet klage", og dermed heller ikke
krav på et "effektivt retsmiddel". Dette spørgsmål kan opstå i tilfælde, hvor en klage
afvises i forhold til en af konventionens materielle bestemmelser, men antages til realitetsbehandling i forhold til artikel 13 om adgang til effektive retsmidler i forhold til den
påståede krænkelse af konventionens materielle bestemmelse. I så fald vil det være
nødvendigt at vurdere, om klager har en "rimeligt begrundet klage" til trods for, at klagen er blevet afvist som åbenbart grundløs i forhold til den materielle bestemmelse.
Hvis en klage er blevet afvist i medfør af artikel 35, stk. 3, titra b, om "ikke væsentlig
ulempe", vil der ikke være tale om en "rimeligt begrundet klage", hvorfor artikel 13
ikke tinder anvendelse21 •
Hvis klager bar haft en rimeligt begrundet klage vedrørende artikel 3, men har mistet
status af offer efter at være blevet meddelt asyl, kan klager fortsat klage vedrørende
artikel 13 22 •
16
Se Leander mod Sverige, dom af26.03 .87, § 77, M.S. mod Sverige, dom af27.08.97 , § 54, Camenzind
mod Schweiz, dom af 16.12.97, § 53.
17
Se Vereiningung Demokratischer Soldaten Osterreichs og Gubi mod Østrig, dom af 19.12.94, § 53.
18
Se Costello-Roberts mod Storbritannien, dom af25.03.93, § 39, Efstratiou mod Grækenland, dom af
18.12.96, § 48. Se tillige Hatton m.fl. mod Storbritannien, dom af08.07.03, § 137, hvor Storkammeret
havde fastslået, at der ikke var sket en krænkelse af artikel 8, og for så vidt angår artikel 13 fremhævede,
at kammeret havdc antaget klagen til behandling og statueret krænkelse af artikel 8, hvorfor klagen var
"arguable". Se tillige Fatrna Kacar mod Tyrkiet, dom af 15.07.05, § 90, hvor der ikke blev statueret krænkelse af artikel 2 (for så vidt angår statens ansvar for dødsfaldet), men hvor klagen ikke desto mindre
fandtes "arguable", hvorefter der blev statueret krænkelse af artikel 13 (på grund af utilstrækkelig efterforskning). Se tillige Yoh-Ekale Mwanje mod Belgien, dom af20.12.11, § 103, hvor udvisning afudlænding med HIV ikke fandtes at udgøre en krænkelse af artikel 3, men hvor artikel 13 fandtes anvendelig.
19
Se Putz mod Østrig, dom af22.02.96, § 41.
20
Se Boyle og Rice mod Storbritannien, dom af27.04.88, § 57, Powell og Reyner mod Storbritannien,
dom af21.02.90, § 33.
21
Se Kiril Zlatkov Nikolov mod Frankrig, dom af 10. 11.16, §§ 70-72.
22
Se M.A . mod Cypem, dom af23.07. 13, §§ 115-121.
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21.4. Krav til et effektivt retsmiddel

Artikel 13 sikrer en ret til på nationalt plan at have adgang til et retsmiddel, der skal
kunne sikre håndhævelse af konventionens materielle bestemmelser, uanset hvorledes
disse i øvrigt er sikret i det nationale retssystem. Det følger således af bestemmelsen, at
det nationale retsmiddel skal kunne behandle substansen i den konventionsrelaterede
klage og om nødvendig! yde tilstrækkelig kompensa/ion eller oprejsning. Medlemsstaterne er overladt et vist skøn ved etableringen af retsmidler. Omfanget af den pligt, der
følger af artikel 13, kan variere i forhold til karakteren af den konventionsrelaterede
klage, men der stilles i alle tilfælde krav om, at retsmidlet skal være effektivt såvel retligt som faktisk23 .
Artikel 13 kræver ikke indførelse af en bestemt type retsmiddel, og medlemsstaterne
er overladt en skønsmargin ved opfyldelsen af forpligtelserne i henhold til bestemmelsen24.
Der skal både retligt og faktisk være effektiv adgang til retsmidlet. Det betyder, at
staten ikke ved uberettigede handlinger eller undladelse må hindre adgang til eller udnyttelse af et retsmiddel 25 . Hvis der er tale om særligt sårbare personer, herunder mentalt handicappede personer, kan det være nødvendigt at sikre sådanne personer adgang
til passende juridisk bistand, da de ikke selv vil være i stand til at udnytte eventuelle
retsmidler26 •
Det er overladt til medlemsstaterne at fastsætte processue//e regler for udnyttelse af
et retsmiddel, herunder frister, der kan være korte, men det er et krav, at retsmidlet også
henset til de processuelle regler er effektivt såvel retligt som faktisk 27 . Det kan udgøre et
problem, hvis søgsmålsfrister eller forældelsesfrister i praksis gør det vanskeligt eller
umuligt at opnå en prøvelse af kravet, f.eks. fordi fristen begynder at løbe mens en tilstand består28 .
Staten kan regulere adgangen til et retsmiddel, herunder ved at kræve betaling af et
administrativt gebyr for behandling af en ansøgning eller klage. På det punkt svarer
artikel 13 til artikel 6, der sikrer adgang til en domstol og sætter grænser for statens mulighed for at kræve betaling af retsafgift. Det kan udgøre en krænkelse, hvis behandling
af en ansøgning er betinget af betaling af et gebyr, der svarer til en måneds sociale ydelser, og ansøgeren modtager sådanne ydelser og ikke har andre indtægter29 •
23

Se Leander mod Sverige, dom af 26.03.87, § 77, Aksoy mod Tyrkiet, dom af 18.12.96, § 95, Camenzind mod Schweiz, dom af 16.12.97, § 53, Kaya mod Tyrkiet, dom af 19.02.98, § 106, Wille mod Lichtenstein, dom af28. I0.99, § 75, Bati m.fl. mod Tyrkiet, dom af03.06.04, § 133, bneryildiz mod Tyrkiet,
domaf30.ll.04,§ 147.
24
Se bneryildiz mod Tyrkiet, dom af 30.11.04, § 146.
25
Se Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Campeanu mod Rumænien, dom af 17.07.14, §
148.
26
Se Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Campeanu mod Rumænien, dom af 17.07.14, §
151.
27
Se Etxeberria, Barrena Arza, Nafarroako Autodeterrninazio Bilgunea og Aiarako m.fl. mod Spanien,
dom af30.06.09, §§ 78-82, Herritarren Zerrenda mod Spanien, dom af30.06.09, om en kort frist på 2
dage til at anfægte en afgørelse om, at en række kandidater skulle slettes af listen over kandidater til et
valg.
28
Se Nikitin m. fl. mod Estland, dom af 29.0 I .18, §§ 208-211 , om klage over forhold under frihedsberøvelse.
29 Se G.R. mod Holland, dom af 10.01 .12, §§ 46-55, om betaling af administrativt gebyr for behandling af
ansøgning om familiesammenføring.
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At et retsmiddel skal være "effektivt" indebærer, at det skal være i stand til at (1)
forhindre en krænkelse eller en fortsal krænkelse eller (2) yde passende opretning for
allerede skeie krænkelser3°. Et retsmiddel skal med andre ord være enten præventivt
eller kompenserende. Et præventivt retsmiddel er i princippet det bedste, men i visse
tilfælde vil det ikke være muligt, og i sådanne tilfælde vil det navnlig være relevant, om
der findes kompenserende retsmidler.
Artikel 13 kræver ikke nødvendigvis, at retsmidlet skal bestå i domstolsprøvelse3 1•
Med andre ord behøver den "nationale myndighed" ikke nødvendigvis være en domstol
("judicial authority"). Hvis der ikke er tale om en domstol, vil organets kompetence og
de dermed forbundne garantier være afgørende for, om et sådant retsmiddel kan anses
for effektivt32 . Hvis der f.eks. er tale om hemmelig overvågning af borgere, kan et objektivt kontrolorgan ("objective supervisory machinery") være tilstrækkeligt, så længe
foranstaltningen forbliver hemmelig. Det er først, når borgeren bliver bekendt med foranstaltningerne, at borgeren skal have muligbed for at benytte juridiske retsmidler33 . En
klage til en administrativ myndighed kan efter omstændigbederne udgøre et effektivt
retsmiddel. Dog vil adgang til at klage til den administrative myndighed, hvis afgørelse
eller adfærd der ønskes anfægtet, ikke udgøre et effektivt retsmiddel 34 . For at en administrative klageinstans kan anses for et effektivt retsmiddel, må det som udgangspunkt
være et krav, at den er tilstrækkelig uafhængig, kan træffe bindende afgørelse og kan
råde bod på en krænkelse, typisk ved at tilkende erstatning35 . I Silver-dommen 36 havde
nogle indsatte muligbed for at klage over fængselsmyndigheders kontrol med indsattes
korrespondance til det relevante ministerium. Fængselsmyndighedernes kontrol med de
indsattes korrespondance skete i henhold til en lov om fængselsforhold sammenholdt
med administrative forskrifter udstedt af det pågældende ministerium. I det omfang klagerne ønskede en prøvelse af, om fængselsmyndighederne havde handlet i overensstemmelse med de relevante regler, herunder de administrative forskrifter, var muligheden for klage til ministeriet et effektivt retsmiddel. I det omfang klagerne gjorde gældende, at de administrative forskrifter var i strid med konventionen, var muligheden for
klage til det ministerium, der havde udstedt forskrifteme, ikke et effektivt retsmiddel.
Et retsmiddel skal sikre rimelige processuelle garantier for at være effektivt, men det
er ikke et krav, at retsmidlet i det hele leverop til de processuelle krav i artikel 637 .
Den kompetente myndighed skal være tilstrækkelig uajhængig og upartisk, for derved at yde en tilstrækkelig beskyttelse mod misbrug fra myndigheders side, hvis retsmidlet skal kunne anses for effektiv38 . Hvis muligheden for at klage over f.eks. en ulov-

30

Se Siirmeli mod Tyskland, dom af08.06.06, § 98.
Se Chahal mod Storbritannien, dom af 15.11.96, § 152.
32
Se Leander mod Sverige, dom af26.03.87, § 77, Panteleyenko mod Ukraine, dom af29.06.06, § 80,
Centre for Legal Resources on behalfofValentin Campeanu mod Rumænien, dom af 17.07.14, § 149.
33
Se Klass m.fl. mod Tyskland, dom af06.09.78, §§ 67-71, Rotaru mod Rumænien, dom af04.05.00, §
69.
34
Se Kadikis mod Letland, dom af 04.05.06, § 6 I, om klage over forhold under frihedsberøvelse til chefen for den afdeling af politiet, hvor klager var frihedsberøvet.
35
Se Panteleyenko mod Ukraine, dom af29.06.06, §§ 80-81, om mulighed for at klage over en ransagning til en overordnet anklagemyndighed, der kunne træffe en bindende afgørelse, men da den ikke kunne
tilkende erstatning, var der ikke tale om et effektivt retsmiddel. Se tillige Polyakh m.fl. mod Ukraine, dom
af 17.10.19, § 135, om klage til justitsminister.
36
Se Silver m.fl. mod Storbritannien, dom af 25.03.83, § 116-119.
37
Se The Communist Party ofRussia m.fl. mod Rusland, dom af 19.06.12, §§ 85.
38
Se Riener mod Bulgarien, dom af23.05.06, § 138.
31
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lig aflytning foretaget af politiet alene består i at klage til vedkommende politimester
vil kravet om et effektivt retsmidlet ikke være opfyldt39 .
'
Forskellige retsmidler, der hver for sig ikke kan anses for effektive, kan efter omstændigbederne tilsammen udgøre et effektivt retsmiddel40 • Det betyder, at det ved vurderingen af, om klager har adgang til effektive retsmidler i forhold til den konventionsbaserede klage, er nødvendig/ at se på samtlige tilgængelige retsmidler under et.
I visse sager frernhæver Domstolen, at retsmidlet skal være så effektivt som muligt
("as effective as can be"), idet hensynet til f.eks. statens sikkerbed kan begrunde visse
afvigelser4 1• Der henvises til afsnittet nedenfor om effektive retsrnidler i sager om statens sikkerbed.
Hvis medlemsstaten gør gældende, at der tindes et effektivt retsmiddel, som klager
ikke bar udnyttet, er det op til staten at godtgøre, at retsmidlet rent faktisk var effektivt.
Her vil det have betydning, om det kan godtgøres, at retsmidlet med succes bar været
udnyttet i lignende situationer4 2 .
Artikel 13 kræver ikke, at en stats forfatning eller love som sådan skal kunne prøves
af nationale domstole 43 , herunder at loves forenelighed med konventionen eller andre
nationale regler skal kunne prøves44 . Artikel 13 kræver beiler ikke, at en genere! politik
skal kunne prøves 45 • Artikel 13 kræver heller ikke, at konventionen skal inkorporeres i
national ret 46 •
Et retsmiddels effektivitet ajhænger ikke aj, om klager opnår eller har vished for at
opnå et for klager gunstigt udfalcf 7 . Det betyder, at et retsmiddel kan være effektivt,
selv om Domstolen efterfølgende når til et andet resultat end den nationale myndighed
ved vurdering af klagen48 . I visse tilfælde vil det ikke være tilstrækkeligt, at et retsmiddel eksisterer generelt, hvis det i den konkrete sag har vist sig ikke at være effektivt, og
dette er udtryk for en utilstrækkelig beskyttelse i sager af den omhandlede art49 •

39

Se Khan mod Storbritannien, dom af 12.05.00, §§ 44-47.
Se Silver m.fl. mod Storbritannien, dom af25.03.83, § 113, Leander mod Sverige, dom af26.03.87, §
77, Siirmeli mod Tyskland, dom af08.06.06, § 98.
41
Se Klass m.fl. mod Tyskland, dom af06.09.78, om artikel 8, og Leander mod Sverige, dom af
26.03.87, § 78, om myndighedemes brug af oplysninger om klager i et hemmeligt politiregister i forbindelse med behandlingen af en jobansøgning.
42
Se Camenzind mod Schweiz, 16.12.97, § 56.
43
Se Sunday Times mod Storbritannien (nr. 2), dom af 26.11.91, § 61, Murray mod Storbritannien, dom
af28. 10.94, § 102, Gustafsson mod Sverige, dom af25.04.96, § 70, Maurice mod Frankrig, dom af
06.10.05, § 107, Sejdic og Finci mod Bosnien-Herzegovina, dom af22.12.09, § 60, Paksas mod Litauen,
dom af 06.01.11, § 114, Konyv-Tår Kft m.fl. mod Ungarn, dom af I 6.10.18, § 62. Dette udsagn fra Domstolen skal tages med en vis varsomhed, da retsmidler vedrørende påståede krænkelser af konventionen i
praksis kan indebære en prøvelse af en medlemsstats retstilstand, herunder en lovs forenelighed med
konventionen.
44
Se Lithgow mod Storbritannien, dom af08.07.86, § 206, Leander mod Sverige, dom af26.03.87, § 77,
Costello-Roberts mod Storbritannien, dom af25.03.93, § 40, Hatton m.fl. mod Storbritannien, dom af
08.07.03, § 138, Supreme Holy Council of the Muslim Community mod Bulgarien, dom af 16.12.04, §
106, Roche mod Storbritannien, dom af 19.10.05, § 137, Vallianatos m.fl. mod Grækenland, dom af
07.11.13, § 94.
45
Se Hatton m.fl. mod Storbritannien, dom af08.07.03, § 138.
46
Se Smith and Grady mod Storbritannien, dom af 27.09.99, § 135.
47
Se Costello-Roberts mod Storbritannien, dom af25.03.93, § 40, Yereiningung Demokratischer Soldaten Osterreichs og Gubi mod Østrig, dom af 19.12.94, § 55, Amann mod Schweiz, dom af 16.02.00, § 88.
48
Se M.S. mod Storbritannien, dom af03.05.12, § 51.
49
Se Beizaras og Levickas mod Litauen, dom af 14.01.20, §§ 151-156, hvor anmeldelser i anledning af
hadetale og voldsopfordringer mod et homoseksuelt par var bl evet afvist af politiet.

40
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At retsmidlet skal være effektivt såvel retligt som faktisk indebærer, at statens myndigheder ikke ved handlinger eller undladelser på uberettiget måde må hindre udnyttelse af retsmidlet50 . Det kan også indebære krav om, at borgeren har adgang til de dokumenter, der er nødvendige for at kunne anfægte en afgørelse eller et indgreb 51 .
Det er som udgangspunkt en betingelse for, at et retsmiddel kan anses for effektivt, at
det organ, der behandler tvisten, har kompetence til at træffe bindende afgørelser, der
kan håndhæves 52 .
Hvis myndigheder undlader at efterleve eller håndhæve en afgørelse truffet af de nationale instanser, vil det pågældende retsmiddel miste karakter af effektivt retsmiddel 53 .
Det samme gælder, hvis det ikke er mulig! at sikre efterlevelse af afgørelser, idet retsmidlet i så fald kan miste karakter af effektivt retsmiddel 54 .
Kravet om effektivitet indebærer, at det kompetente organ skal træffe afgørelse inden
en rimelig frist. Den tid, der går med at behandle en klage, kan derfor rejse spørgsmål i
forhold til retsmidlets effektivitet55 . En overskridelse af en national frist for behandlingen af en klage indebærer ikke i sig selv, at retsmidlet ikke er effektivt56 . Hvis der er
tale om klage over et forbud mod en anmeldt demonstration, kan det følge af kravet om
effektivt retsmiddel, at der skal være mulighed for at opnå en prøvelse af afslaget inden
tidspunktet for den påtænkte demonstration57 . Hvis der klages over forhold under frihedsberøvelse, kan det udgøre et problem, hvis det ikke er muligt at opnå en prøvelse,
inden frihedsberøvelsen ophører58 .
Det er ikke nødvendigvis et krav, at klager personligt kan udnytte et retsmiddel, idet
det kan være tilstrækkeligt, at klager indirekte kan udnytte et retsmiddel. Hvis klager
f.eks. er et mindreårigt barn, vil artikel 13 være opfyldt, selv om barnet ikke har mulighed for selv at udnytte et retsmiddel, hvis barnet gennem f.eks. forældremyndighedsin-

50

Se Aksoy mod Tyrkiet, dom af 18.12.96, § 95, Kaya mod Tyrkiet, dom af 19.02.98, § 106.
Se Irfan Giizel mod Tyrkiet, dom af07.02. I 7, §§ 100-109, hvor klager anfægtede lovligheden af telefonaflytninger men ikke havde modtaget de retskendelser, der lå til grund for indgrebene.
52
Se Silver m.fl. mod Storbritannien, dom af25.03.83, § 114, om indsattes muligbed for at klage til administrative myndigheder over fængselsmyndigheder kontrol med de indsattes korrespondance.
53 Se Iatridis mod Grækenland, dom af25.03.99, § 66. Se tillige V.K. mod Kroatien, dom af27. I 1.12, §§
112-117, hvor en domstol afhensyn til sagsbehandlingstiden havde pålagt en anden domstol at træffe
afgørelse inden en bestemt frist, hvilket imidlertid ikke skete, hvilket indebar, at retsmidlet i sager om
lang sagsbehandlingstid ikke var effektivt. Se tillige Alisic m.fl. mod Bosnien Hercegovina, Kroatien,
Serbien, Slovenien og Makedonien (FYRM), dom af 16.07.14, § 132.
54
Se Clasens mod Belgien, dom af28.05. l 9, §§ 44-47, hvor en domstol havde pålagt staten at sikre passende fængselsforhold for indsatte, hvilket staten imidlertid ikke havde mulighed for at efterleve på grund
af strejke blandt fængselspcrsonale, der var årsag til de utilstrækkelige forhold.
55
Se Messina mod ltalien (nr. 2), dom af28.09.00, § 94. Se tillige Jaremowicz mod Polen, dom af
05.01.10, §§ 69-71, hvor det tog 5 måneder at behandle en klage fra en indsat, der havde fået afslag på at
indgå ægteskab.
56
Se Messina mod ltalien (nr. 2), dom af28.09.00, § 94. I dommen blev der dog statueret krænkelse, idet
de nationale myndigheder systematisk havde overskredet en I 0 dages frist for prøvelse af lovligheden af
nationale fængselsmyndigheders beslutninger om i perioder på 6 måneder at begrænse klagers ret til bl.a.
besøg i fængslet.
57
Se Ivanov m.fl. mod Bulgarien, dom af24. l I .05, § 74, Baczkowski m.fl. mod Polen, dom af03.05.07,
§§ 79-84, Alekseyev mod Rusland, dom af2 I.I0. I0, §§ 97-100, Lashmankin m.fl. mod Rusland, dom af
07.02.17, §§ 342-361.
58
Se Kadikis mod Letland, dom af04.05.06, § 62, hvor klager var frihedsberøvet i 15 dage, men hvor
myndigheder efter national ret havde 15 eller 30 dage til at behandle en klage, og hvor der i visse tilfælde
var mulighed for at forlænge fristen.
51
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dehaveren har mulighed for at udnytte et eksisterende retsmiddel, f.eks. anlægge retssag59_
I visse tilfælde er det ikke tilstrækkeligt, at et retsmiddel kan behandle substansen i
en klage og yde kompensation eller oprejsning, idet det herudover kan være et krav, at
der er mulighed for opsættende virkning. Det er relevant i tilfælde, hvor håndhævelse af
myndigheders afgørelser, der påstås at udgøre krænkelse af konventionen, vil få indgribende konsekvenser for de berørte. Det kan f.eks. være tilfældet ved tvangsmæssig udsendelse afudlændinge i sager om artikel 2 og artikel 3, der er omtalt nedenfor. Det kan
også være relevant ved prøvelse af myndigheders afgørelse om lukning eller midlertidig
lukning af en radiostation 60 •
Det beror på den konkrete sag, hvad der kan anses for passende oprejsningfor krænkelser. I nogle sager er erstatning tilstrækkelig. I andre sager skal der andet og mere til.
Hvis det drejer sig om prøvelse af afgørelser om at fjerne en kandidat fra listen til et
valg, er det ikke tilstrækkeligt, at der kan tilkendes erstatning, hvis kandidaten med urette er fjernet fra listen. For at være effektivt skal retsmidlet give muligbed for at blive
genoptaget på listen, hvis valget endnu ikke er afholdt, eller at få valgresultatet helt eller
delvist annulleret, hvis valget har fundet sted61 •
Der stilles nogle krav til indhold og omfang afprøvelsen, for at et retsmiddel kan anses for effektivt. Det skal ses i lyset af, at prøvelsesorganet skal kunne behandle substansen i den konventionsbaserede klage. Det betyder, at hvis klager reelt ikke har adgang til en prøvelse, eller prøvelsen er utilstrækkelig, vil retsmidlet ikke være effektivt.
Hvis den kompetente nationale myndighed f.eks. afviser en sag om prøvelse af en ransagning med den begrundelse, at indgrebet er ophørt, og klageren ikke længere er berørt, vil retsmidlet ikke være effektivt, idet klageren ikke opnår en prøvelse af indgrebets berettigelse62 . Hvis der formelt er mulighed for domstolsprøvelse, men de nationale
domstole i realiteten ikke har taget stilling til den fremførte klage, vil prøvelsen ikke
opfylde kravene i artikel 13 63 . Hvis en domstol ikke har kompetence til at se bort fra et
diskriminerende kriterium i en lov, og således ikke kan råde bod på den konventionsstridige diskrimination, kan det betyde, at prøvelsen anses for utilstrækkelig 64 . Den prøvelse, der finder sted, skal være tilstrækkelig til, at de hensyn, der er afgørende for, om
konventionen er overholdt, indgår i prøvelsen. Prøvelsen skal f.eks. være tilstrækkelig
til, at der kan foretages en vurdering af, om et indgreb i en ret, der er beskyttet af artikel

59

Se Margareta og Roger Andersson mod Sverige, dom af25.02.92, § 101, om et tvangsfjemet barn.
Se Ozgur Radyo mod Tyrkiet, dom af30.03.06, §§ 91-95.
61
Se Petkov m.fl. mod Bulgarien, dom af 11.06.09, §§ 75-83.
62
Se Camenzind mod Schweiz, dom af 16.12.97.
63
Se Eglise Metropolitaine de Bessarabie m.fl. mod Moldavien, dom af 13.12.01, §§ 137-140, hvor et
religiøst fællesskab havde anlagt en retssag i anledning af statens undladelse af at anerkende det religiøse
fællesskab, og hvor den nationale højesteret ikke havde forholdt sig til spørgsmålet om den manglende
anerkendelse, men havde påpeget, at der ikke var noget problem i forhold til artikel 9, bl.a. fordi medtemmerne kunne udøve deres religiøse overbevisning inden for en anerkendt kirke. Se tillige Nada mod
Sehweiz, dom af 12.09.12, §§ 209-214, om prøvelse af myndigheders afgørelse af at nægte klager indrejse og gennemrejse som følge af, at klager var opført på en slags "terrorliste" og dermed omfattet af resolutioner vedtaget afFN's Sikkerhedsråd om foranstaltninger mod terrorisme, og hvor nationale domstole
ikke anså sig for berettiget til at prøve foranstaltningeme mod klager. Se tillige lrfan Giizel mod Tyrkiet,
dom af07.02. l 7, §§ 100-109, hvor klager havde anfægtet lovligheden af telefonaflytninger, men hvor
retten ikke havde forholdt sig til indsigelseme.
64
Se Vrountou mod Grækenland, dom af 13.10.15, §§ 90-91.
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8, imødekornmer et presserende socialt behov og er proportionalt65 eller opfylder kravet
om hjemrnel 66 . Hvis prøvelsen er begrænset til en bedømmelse afformel lovlighed, men
ikke giver mulighed for at prøve nødvendigbed og proportionalitet i overensstemmelse
med konventionen, vil prøvelsen ikke yde tilstrækkelig beskyttelse mod vilkårlighed67 .
Det kan udgøre et problem, hvis prøvelsesorganet ikke har adgang til de relevante dokumenter og beviser, fordi de er fortrolige, hvis det indebærer, at organet reelt ikke kan
foretage en prøvelse af myndighedens afgørelse 68 .
Ved domstolsprøve/se af administrative myndigheders afgørelser må det som udgangspunkt være et krav, at domstolene har kompetence til - uden begrænsninger - at
prøve sagens faktiske og retlige omstændigheder. Det forhold, at der er visse begrænsninger i nationale domstoles prøvelse af administrative myndigheders afgørelser, f.eks.
i sager om udvisning, er ikke i sig selv i strid med artikel 13, når blot domstolenes prøvelse indebærer en tilstrækkelig effektiv kontrol 69 . Domstolen har tidligere anset en
prøvelse af administrative myndigheders afgørelser for at være tilstrækkelig i tilfælde,
hvor domstolene kunne erklære en afgørelse for ugyldig på grund af manglende hjemmel, irrationalitet eller processuelle fejl, samt hvis der var tale om en afgørelse, som
ingen offentlig myndighed med rimelighed kunne træffe 70 . Silver-dommen 71 drejer sig
om fængselsmyndigheders kontrol med indsattes korrespondance. Kontrollen skete i
henhold til en lov om fængselsforhold sammenholdt med administrative forskrifter udstedt af et ministerium. De nationale domstoles prøvelse var begrænset, idet de alene
kunne vurdere, om fængselsmyndighederne havde udnyttet deres beføjelser på en vilkårlig måde, i ond tro, havde varetaget ulovlige formål eller havde handlet uden hjemmel. I det omfang klagerne gjorde gældende, at de administrative forskrifter var i strid
med konventionen, var muligheden for at indbringe spørgsmålet for de nationale domstole ikke et effektivt retsmiddel på grund af indholdet og omfanget af domstolenes prøvelsesret. I Peck-dommen 72 fandtes en prøvelse, hvor det afgørende var, om en offentlig
myndighed havde handlet "irrationelt" henset til den måde, hvorpå kriteriet blev anvendt i praksis, at udgøre en utilstrækkelig prøvelse i forhold til artikel 13, idet den nationale domstol ikke kunne prøve de forhold, der var afgørende for, om den offentlige
65

Se Smith and Grady mod Storbritannien, dom af27.09.99, §§ 136-138. Se tillige Riener mod Bulgarien, dom af 23.05.06, §§ 138-143, om prøvelse af forbud mod udrejse af landet på grund af skattegæld,
hvor domstole alene prøvede forbudets formelle lovligbed, det vil sige om klager havde betalt eller stillet
sikkerhed for gælden, men ikke prøvede andre momenter, der var relevante i forhold til artikel 2 i 4. tillægsprotokol, herunder forbudets varigbed, klagers mulighed for at betale, om myndigheder havde forsøgt
andre midler, og om der var konkrete grunde til at antage, at inddrivelse ville blive vanskeliggjort ved
udrejse. Se tillige Keegan mod Storbritannien, dom af 18.07.06, §§ 40-43, Glas Nadezhda Eood og Elenkov mod Bulgarien, dom af I I. 10.07, §§ 65-71, Lashmankin m.tl. mod Rusland, dom af07.02.17, §§
356-361, Gorlov m.fl. mod Rusland, dom af02.07.19, §§ 107-110.
66
Se P.G. og J.H. mod Storbritannien, dom af25.09.0I, § 86.
67
Se Ceni v. ltalien, dom af04.02.14, §§ 98-100.
68
Se Gsiillog mod Ungarn, dom af 07 .06.11, §§ 46-50, om fængselsmyndigheders beslutning om isolation af en afsoner på grundlag af hemmelige oplysninger.
69
Se Vilvarajah m.tl. mod Storbritannien, dom af 30.10.91, §§ 122-127, hvor de nationale domstole bl.a.
kunne efterprøve, om en udvisningsbeslutning var ulovlig på grund afmanglende hjemmel, på grund af
irrationalitet, på grund af processuelle fejl, eller hvis en udsendelse af udlændingen ville udsætte udlændingen for en alvorlig risiko, og en administrativ myndighed ikke med rimelighed kunne træffe en sådan
afgørelse om udvisning. Se tillige Hilal mod Storbritannien, dom af06.03.01, §§ 75-79, ligeledes om
domstolsprøvelse af beslutning om udsendelse på grund af afslag på ansøgning om asyl.
70
Se Soering mod Storbritannien, dom af07.07.89, navnlig§ 121.
71
Se Silver m.fl. mod Storbritannien, dom af 25.03.83, § 116-119.
72
Se Peck mod Storbritannien, dom af 28.01.03, §§ I05-107.
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myndigheds indgreb i klagerens rettighed var retfærdiggjort i medfør af artikel 8, stk. 2.
I Hatton-dommen 73 fandtes en domstolsprøvelse, der gav mulighed for en vurdering af,
om myndighedeme havde handlet "irrationelt", "ulovligt" eller "åbenbart urimeligt",
men ikke gav mulighed for at prøve, om der var tale om et berettiget indgreb i klagernes
ret til respekt for privatliv og familieliv, at være utilstrækkelig i forhold til artikel 13.
Artikel 13 sikrer ikke som sådan en ret til appel eller en prøvelse i to instanser74 .
Ved fuldbyrdelse aj en udenlandsk dom kræves det ikke, at den dømte skal have adgang til en fuldstændig prøvelse af kravets berettigelse ved den fuldbyrdende stats domstole75. Der henvises til artikel 6 om prøvelse ved fuldbyrdelse afudenlandske domme.

21.5. Effektive retsmildler i sager om lang sagsbehandlingstid
Artikel 13's krav om adgang til effektive retsmidler gælder også i sager om retten til
en rettergang inden en rimelig frist, jf. artikel 6, stk. 176 . Det gælder, hvad enten der er
tale om civile sager eller straffesager77 .
I sager om lang sagsbebandlingstid skal et retsmiddel - for at være effektivt - kunne
(1) forhindre eller standse en krænkelse eller (2) tilkende passende kompensation for
allerede skete krænkelser. Det skal med andre ord være muligt at opnå afhjælpning enten forebyggende eller kompenserende78 . Der er tale om alternativer, idet retsmidlet
enten skal kunne fremskynde behandlingen eller kompensere for krænkelser. Præventive retsmidler, der kan fremskynde behandling af en sag og forhindre krænkelser, er i
princippet de bedste retsmidler79 .
Principperne for et effektivt retsmiddel i sager om lang sagsbehandlingstid tinder også anvendelse i sager om retsmidler mod manglende eller langsommelig efterlevelse af
domme 80 .
Hvis der er tale om en klage over lang sagsbehandlingstid i en proces, der bar direkte
indvirkning på klagers familieliv, herunder sager om samvær, der rejser spørgsmål i
forhold til artikel 8, er det et krav, at retsmidlet er både præventivt (kan fremskynde
processen) og kompenserende (kan sikre erstatning for krænkelser), idet retsmidlet ellers ikke anses for effektivt81 •
Hvis der er sket en krænkelse af retten til en rettergang inden en rimelig frist i en
straffesag, følger det ikke af artikel 13, at strafforfølgningen nødvendigvis må indstilles

73

Se Hatton m.fl. mod Storbritannien, dom af 08.07.03, § 141.
Se Gurepka mod Ukraine, dom af06.09.05, § 51.
75
Se klagesag 48198/99, Lindberg mod Sverige, afgørelse af 15.01.04, hvor klageren i Norge var dømt til
at betale erstatning, og hvor den norske dom blev fuldbyrdet i Sverige, og hvor de svenske domstole fastslog, at hverken ordre public eller svensk ret i øvrigt var til hinder for fuldbyrdelse, og hvor en sådan
domstolsprøvelse i Sverige fandtes tilstrækkelig.
76
Se Kudla mod Polen, dom af26. I0.00, §§ 146-160.
77 Se D.M. mod Polen, dom af 14.10.03, § 47.
78
Se Kudla mod Polen, dom af 26.10.00, §§ I 46-160, Krasuski mod Polen, dom af 14.06.05, § 66. Se
tillige Scordino mod Italien (nr. I), dom af29.03.06, §§ 182-192, Pizzati mod ltalien, dom af29.03.06,
§§ 72-82, Cocchiarella mod ltalien, dom af29.03.06, §§ 73-83, Zullo mod ltalien, dom af29.03.06, §§
75-85, Siinneli mod Tyskland, dom af08.06.06, § 99, McFarlane mod Irland, dom af 10.09.10, § 108.
79
Se Siinncli mod Tyskland, dom af08.06.06, § 100.
80
Se Wassennan mod Rusland (nr. 2), dom af I 0.04.08, § 51, Gerasimov m.fl. mod Rusland, dom af
01.07.14, §§ 157-166.
81
Se Macready mod Tjekkiet, dom af22.04.IO, § 48, Bergmann mod Tjekkiet, dom af27. I0. l l, §§ 4546, Kuppinger mod Tyskland, dom af 15.01.15, § 137.
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og opgives, idet dette må bero på, om retssagens varigbed har påvirket retssagens retfærdighed på en uoprettelig måde, eventuelt på grund af tab af beviser82 .
Det vil som udgangspunkt udgøre et effektivt retsmiddel, hvis en part i en retssag kan
udnytte et retsmiddel, der kan fremskynde behandlingen af sagen for derved at forhindre, at sagsbehandlingstiden bliver uforholdsmæssig lang 83 . Et retsrniddel, der kan
fremskynde behandlingen af sagen, vil ikke nødvendigvis være tilstrækkeligt i tilfælde,
hvor sagsbehandlingstiden allerede har været klart uforholdsmæssig lang, og i sådanne
tilfælde skal et retsmiddel, for at være effektivt, tillige kunne tilkende passende kompensation84.
Hvis staten har indført et retsmiddel, der giver muligbed for kompensation, vil Domstolen overlade en videre skønsmargin til staten med hensyn til at indrette retsmidlet på
en måde, der er forenelig med statens retssystem, traditioner og levestandard85 .
Det vil som udgangspunkt udgøre et effektivt retsmiddel, hvis en tiltalt, der mener at
politiets og anklagemyndighedens sagsbehandling er uforenelig med kravet om en rimelig frist, har mulighed for at klage til anden instans, f.eks. den øverste anklagemyndighed eller en domstol, der har kompetence til at fastsætte en frist, inden hvilken der skal
træffes bestemte skridt i sagen, f.eks. at rejse tiltale eller frafalde tiltale86 . Det vil som
udgangspunkt ligeledes udgøre et effektivt retsmiddel, hvis parten i en retssag, hvad
enten der er tale om en civil sag eller en straffesag, har mulighed for at anmode den
domstol, der behandler sagen, eller en overordnet domstol om at træffe bestemte proceshandlinger af betydning for sagsbehandlingstiden, f.eks. foretage berammelse, indhente ekspertudtalelse m.v. 87 . Det vil ligeledes udgøre et effektivt retsmiddel, hvis en

82

Se R. mod Belgien, dom af24.01.17, § 79, Hiernaux mod Belgien, dom af24.01.17, § 54.
Se Scordino mod ltalien (nr. 1), dom af29.03.06, §§ 183-184, Pizzati mod Italien, dom af29.03.06, §§
73-74, Cocchiarella mod Jtalien, dom af29.03.06, §§ 74-75, Zullo mod ltalien, dom af29.03.06, §§ 7677. Se tillige Surmeli mod Tyskland, dom af08.06.06, §§ 103-108, hvor klage til den tyske forfatningsdomstol ikke fandtes at udgøre et effektivt retsmiddel, da forfatningsdomstolen alene kunne statuere en
krænkelse og opfordre den domstol, der behandlede sagen, til at træffe nødvendige foranstaltninger, som
forfatningsdomstolen kunne indikere. Se tillige Kaie m.fl. mod Kroatien, dom af 17.07.08, §§ 38-44, hvor
et retsmiddel ikke blev anset for effektivt i den konkrete sag, fordi den domstol, der behandlede sagen,
ikke efterlevede et pålæg om at træffe afgørelse inden 6 måneder sammenholdt med det forhold, at en
erstatning for den allerede skete krænkelse var utilstrækkelig. Se tillige Olivieri m.fl. mod ltalien, dom af
25.02.16, §§ 53-71, hvor mulighed for at anmode om fremskyndelse af sagen og fastsætte dato for domsforhandlingen, men hvor dette retsmiddel ikke fungerede i praksis.
84
Se Scordino mod Italien (nr. I), dom af29.03.06, §§ 185-186, Pizzati mod ltalien, dom af29.03.06, §§
75-76, Cocchiarella mod Jtalien, dom af29.03.06, §§ 76-77, Zullo mod ltalien, dom af29.03.06, §§ 7879.
85
Se Scordino mod Italien (nr. I), dom af29.03.06, § 189, Pizzati mod Italien, dom af29.03.06, § 79,
Cocchiarella mod Italien, dom af29.03.06, § 80, Zullo mod Italien, dom af29.03.06, § 82, Rutkowski
m.fl. mod Polen, dom af07.07.15, § 174.
86 Se klagesag 32082/96, Tome Mota mod Portugal, afgørelse af02.12.99. Se tillige Basic mod Østrig (nr.
2), dom af30.0I.0l, §§ 34-40, Pallanich mod Østrig, dom af 30.01.01, §§ 26-33. Se modsat Merit mod
Ukraine, dom af30.03.04, §§ 61-67, hvor muligheden for at klage til den overordnede anklagemyndighed
over sagsbehandlingstiden i en verserende straffesag ikke fandtes at være et effektivt retsmiddel, idet
anklagemyndigheden var part i sagen, hvorfor klageren ikke havde adgang til en uafhængig og upartisk
behandling af sin klage. Se tillige Donner mod Østrig, dom af 22.02.07, § 45, hvor mulighed for at klage
over anklagemyndighedens langsommelige sagsbehandling til en overordnet anklagemyndighed ikke blev
anset for at udgøre et effektivt retsmiddel, da der ikke var tale om en individuel ret, og en eventuel proces
som følge afklagen ikke involverede den klagende part.
87 Se Holzinger mod Østrig, dom af30.0l.0l, §§ 20-25, om lang sagsbehandlingstid i civil sag. Se tillige
Holzinger mod Østrig (nr. 2), dom af30.0I.0I. Se tillige klagesag 32082/96, Tome Mota mod Portugal,
83
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part i en verserende retssag har muligbed for at klage til en overordnet domstol, der kan
tage stilling til, om der foreligger en krænkelse af retten til en rettergang inden en rimelig frist, kan pålægge den underordnede instans at fremskynde behandlingen og kan
tilkende erstatning for allerede indtrådte forsinkelser 88 . Et præventivt retsmiddel vil som
udgangspunkt ikke være effektivt, hvis fastsatte frister for processuelle skridt ikke er
bindende for anklagemyndigheden eller rettens behandling af sagen89 . Et præventivt
retsmiddel vil som udgangspunkt ikke være effektivt, hvis parten i en væsentlig periode
ikke har mulighed for at fremskynde sagen, f.eks. fordi retsmidlet ikke omfatter anklagemyndighedens behandling af sagen, men kun omfatter rettens behandling af sagen90_
Hvis det alene er muligt at pålægge den instans, der behandler sagen (anklagemyndighed eller retten), forskellige processuelle skridt, men det ikke er muligt at fastsætte bindende frister med henblik på at fremskynde behandling, kan det betyde, at et sådan forebyggende retsmiddel ikke anses for effektivt91 .
Hvis klager efter national ret har mulighed for at kræve erstatning på grund af varigheden af en retssag, hvad enten denne er afsluttet eller verserende, er dette et retsmiddel,
der som udgangspunkt kræves udnyttet92 • Hvis der ikke er tale om et specialiseret
afgørelse af02. I 2.99, hvor præsidenten for en domstol kunne træffe bestemmelse om, at den domstol, der
behandlede sagen, skulle beramme sagen eller bringe sagens forberedelse til ophør.
88
Se klagesag 15212/03, Charzynski mod Polen, afgørelse afOl .03 .05, om et retsmiddel indført til opfyldelse afKudla-dommen, og hvor klageren ved indgivelse af en klage skulle betale en mindre retsafgift,
der blev tilbagebetalt i til fæl de af medhold, og hvor der skulle gå mindst et år mellem klager til den overordnede domstol , og hvor klageren tillige kunne anlægge eivilt søgsmål med krav om erstatning.
89 Se Barta og Drajk6 mod Ungarn, dom af 17.12.13, § 25.
90
Se Barta og Drajk6 mod Ungarn, dom af 17 .12.13, §§ 18-22.
91
Se Panju mod Belgien, dom af28. I0.2014, §§ 65-75, navnlig§ 72. Se samtidig R. mod Belgien, dom af
24.01.17, §§ 77-83, Hiemaux mod Belgien, dom af24.0l .17, §§ 50-56, hvor det præventive retsmiddel i
prineippet blev anset for effektivt.
92
Se klagesag 69789/01, Brusco mod ltalien, afgørelse af06.09.0I, og klagesag 44897/98, Di Cola m.tl .
mod ltalien, afgørelse af 11.10.01, om en særlig italiensk lov ("Pinto-loven"), der giver parter muligbed
for at klage over verserende og afsluttede retssager, og om nødvendigt at få tilkendt erstatning på grund af
sagsbehandlingstiden. Sådanne sager behandlesaf de italienske domstole. Se tillige klagesag 39521 /98,
Gonzalez Marin mod Spanien, afgørelse af 05 .10.99, hvor krav om erstatning på grund af sagsbehandlingstid i straffesager kunne fremsættes for justitsministeren med efterfølgende indbringelse for domstolene. Se tillige klagesag 68874/01, Caldas Ramirez De Arrellano mod Spanien, afgørelse af28.0l.03. Se
tillige klagesag 58698/00, Paulino Tomas mod Portugal, afgørelse af22.05.03, klagesag 65305/01, Gouveia Da Silva Torrado mod Portugal, afgørelse af22.05.03 (se dog samtidig Martins Castro og Alves
Correia de Castro mod Portugal, dom af 10.06.08, §§ 51-57, hvor retsmidlet ikke længere blev anset for
effektivt, da konstatering af en krænkelse ikke som udgangspunkt udløste erstatning for ikke-økonomisk
skade). Se tillige klagesag 44265/98, K.H.S. mod Danmark, afgørelse af 09 .11.00, om krav om erstatning
efter retsplejelovens § I 0 18 a i anledning af den tidsmæssige udstrækning af en straffesag, der ender med
påtaleopgivelse. Se tillige klagesag 61166/00, Giummarra m.tl. mod Frankrig, afgørelse af 12.06.0 I. Se
tillige klagesag 57220/00, Mifsud mod Frankrig, afgørelse af 11.09.02. Se endvidere Broca og TexierMicault mod Frankrig, dom af 21 .10.03, § 18, hvor Domstolen imidlertid ikke vurderede, at det anførte
retsmiddel var tilgængeligt og effektivt. Se endvidere Soto Sanchez mod Spanien, dom af 25.11.03, §§
27-34, hvor det efter national ret var muligt at kræve erstatning på grund aflang sagsbehandlingstid, men
hvor klageren mindst tre gange havde anmodet den domstol, der behandlede sagen, om at fremskynde
behandlingen af sagen, uden at klageren havde modtaget nogen anerkendelse af eller forklaring på den
lange sagsbehandlingstid, hvorfor det under de konkrete omstændigheder ville være uforholdsmæssigt at
kræve, at klageren skulle udnytte det anførte retsmiddel. Se tillige Kangasluoma mod Finland, dom af
20.01.04, §§ 46-49, hvor det efter national ret var muligt at kræve erstatning, men hvor dette krævede, at
der var udvist fejl eller forsømmelse, og hvor staten ikke havde godtgjort, at for lang sagsbehandlingstid i
sig selv kunne give grundlag for erstatning. Se tilsvarende Yilho Eskelinen m.tl. mod Finland, dom af
19.04.07, §§ 82-83. Se tillige Krasuski mod Polen, dom af 14.06.05, §§ 69-73, hvor Domstolen anerkendte, at et retsmiddel indført ved lov i 2004, hvorefter det var muligt at kræve erstatning for krænkelser af
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(kompenserende) retsmiddel i sager om lang sagsbehandlingstid, men derimod en generel mulighed for at kræve erstatning, må det være op til staten at godtgøre, at denne generelle mulighed for at kræve erstatning også i praksis er et effektivt retsmiddel93 . Hvis
tiltalte i en straffesag har mulighed for at gøre gældende, at sagsbehandlingstiden er i
strid med retten til en rettergang inden en rimelig frist, og domstolen kan tage stilling til
påstanden og råde bod herpå, f.eks. ved at tillægge en krænkelse betydning ved at reducere straffen eller fritage for at betale omkostninger, er det et retsmiddel, der skal udnyttes94. Hvis en part i en civil sag, der er anlagt mod eller involverer en offentlig myndighed, har muligbed for at klage over sagsbehandlingstiden til domstolen, der under henvisning til sagsbehandlingstiden kan fritage for at betale sagsomkostninger eller andre
omkostninger, som staten ellers skulle have afholdt, vil det udgøre et effektivt retsmiddel, der kræves udnyttet95 .
Hvis retssagen på det tidspunkt, hvor parten har muligbed for at udnytte et retsmiddel, allerede har verseret i for lang tid, vil der i almindelighed ikke være tale om et effektivt retsmiddel, der skal udnyttes 96 . Det samme gælder, hvis udnyttelse af et sådant
retsmiddel vil indebære væsentlige og yderligere forsinkelser. Det er af stor betydning,
at det anførte retsmiddel mod en påstået krænkelse af retten til en rettergang inden en
rimelig frist selv er tilstrækkeligt hurtigt97 .
Ved vurderingen af, om et kompenserende retsmiddel er effektivt, lægges der bl.a.
vægt på, om krav på kompensation afgøres inden en rimelig frist, om tilkendt erstatning
udbetales uden ugrundet forsinkelse, om krav behandles i en retfærdig proces, om even-

retten til en rettergang inden en rimelig frist i afsluttede civile sager, var et effektivt retsmiddel. Se tillige
klagesag 40552/02, Vokurka mod Tjekkiet, afgørelse af 16.10.07, hvor retsmidlet omfattede verserende
og afsluttede retssager. Se tillige Knebl mod Tjekkiet, dom af28.I0.10, §§ 98-106, om det samme retsmiddel, blot i sager om "hurtig prøvelse" efter artikel 5, stk. 4. Se tillige klagesag 24342/04, Zunic mod
Slovenien, afgørelse af 18.10.07, hvor et retsmiddel med mulighed for erstatning forudsatte, at et andet
retsmiddel til fremskyndelse af sagen var udnyttet, og at retssagen var afsluttet. Se tillige klagesag
38967/10, Mets mod Estland, afgørelse af 07.05.13, om mulighed for økonomisk kompensation for krænkelser i straffesager. Se tillige klagesag 32897 /12, Treial mod Estland, afgørelse af 28.01.14, om mulighed for kompensation i civile sager. Se tillige Xynos mod Grækenland, dom af 09.10.14, §§ 32-54.
93 Se Panju mod Bel gi en, dom af 28.10.20 I 4, §§ 54-64, hvor staten ikke kunne henvise til eksempler fra
retspraksis. Se samtidig R. mod Belgien, dom af24.0l.17, §§ 84-89, Hiemaux mod Belgien, dom af
24.01 .17, §§ 57-62, hvor Domstolen under hensyn til nyere oplysninger om retspraksis fastslog, at der var
tale om et effektivt retsmiddel.
94
Se Hasslund mod Danmark, dom af I 1.12.08, § 50-53. Der henvises i øvrig! til gennemgangen af artikel 35.
95
Se Christensen mod Danmark, dom af22.0l .09, § 102, hvor dette imidlertid ikke fandtes at udgøre et
effektivt retsmiddel i den konkrete sag, da landsretten alene kunne tage stilling til sagsbehandlingstiden
op til landsrettens dom, og der var meddelt fri proces for højesteret, således at parten var fritaget for at
betale sagsomkostninger til modparten, og højesteret kunne derfor ikke råde bod på eventuel krænkelse
under henvisning til sagsbehandlingstiden. Der henvises i øvrig! til gennemgangen af artikel 35.
96
Se Holzinger mod Østrig (nr. 2), dom af 30.01.01, §§ 20-22, Rajak mod Kroatien, dom af28.06.01, §§
33-34.
97
Se Doran mod Irland, dom af3 l .07.03, §§ 57 og 64-69. Se tillige Krasuski mod Polen, dom af
14.06.05, § 71, hvor Domstolen fremhævede, at et bestemt retsmiddels effektivitet afhang af de nationale
domstoles evne til at behandle sådanne sager om erstatning med særlig omhu, navnlig med hensyn til den
tid, det tager at behandle sådanne sager. Se tillige Scordino mod ltalien (nr. 1), dom af29.03.06, § 195,
Pizzati mod Italien, dom af29.03.06, § 85, Cocchiarella mod Italien, dom af29.03.06, § 86, Zullo mod
ltalien, dom af29.03.06, § 88, Siirmeli mod Tyskland, dom af08.06.06, § 101. Se tillige Vidas mod Kroatien, dom af03.07.08, §§ 35-37, hvor et ellers effektivt retsmiddel ikke blev anset for effektivt, fordi det
havde taget mere end 3 år at behandle klagen over sagsbehandlingstiden. Se tillige McFarlane mod Irland,
domafl0.09.10,§ 123.
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tuelle retsafgifter er forenelige med kravet om en retfærdig proces, og om den tilkende
erstatning er utilstrækkelig vurderet i forhold til Domstolens praksis i lignende sager98_
Hvis der er tale om et kompenserende retsmiddel, skal en tilkendt erstatning udbetales
inden en rimelig frist, hvis retsmidlet skal anses for effektivt99 • Endvidere er det et krav,
at konstatering af en krænkelse af retten til en rettergang inden en rimelig frist som udgangspunkt udløser erstatning for ikke-økonomisk skade, således som det er tilfældet
efter Domstolens praksis 1°0 • Endvidere er det et krav, at erstatningen ikke er "åbenbart
utilstrækkelig" ("manifestly unreasonable") vurderet i forhold til den erstatning, Domstolen i praksis ville have tilkendt for en lignende krænkelse 101 .
Hvis der er tale om et kompenserende retsmiddel, må nationale regler om afgifter og
sagsomkostninger ikke udgøre en urimelig hindring for at udnytte retsmidlet 102 • Det
forhold, at der skal betales retsafgift, vil ikke i sig selv udgøre et problem 103 . Det vil
kunne udgøre et problem, hvis klager skal betale en væsentlig retsafgift, der ikke kan
kræves tilbagebetalt, selv om han får medhold. Det kan også udgøre et problem, hvis
klager pålægges at betale sagsomkostninger, selv om han får medhold, således at en
tilkendt erstatning i praksis reduceres betydeligt 104 .
Ved vurderingen af, om der er sket en krænkelse af retten til en retfærdig rettergang,
skal et kompenserende retsmiddel anvende kriterier svarende til dem, der følger af
Domstolen praksis 1°5 . Det kan udgøre et problem, hvis et retsmiddel anvender en definition eller bedømmelse af "rimelig frist", der ikke svarer til praksis vedrørende artikel 6,
stk. 1, således at visse forhold efter national ret ikke kan lægges myndigheder til last,
selv om det tilsvarende forhold efter Domstolens praksis er relevant 1°6.
Det vil ikke udgøre et effektivt retsmiddel at kunne klage til f.eks. en domstol eller
en administrativ myndighed (overordnet anklagemyndighed eller justitsministerium),
hvis det beror på denne myndigheds eget skøn, om den overhovedet vil behandle klagen
vedrørende den lange sagsbehandlingstid 107 . Det vil heller ikke udgøre et effektivt rets98

Se Valada Matos Das Neves mod Portugal, dom af 29. I 0.15, §§ 72-73.
Se Scordino mod Italien (nr. I), dom af29.03.06, § 198, Pizzati mod ltalien, dom af29.03.06, § 88,
Cocchiarella mod ltalien, dom af29.03.06, § 89, Zullo mod ltalien, dom af29.03.06, § 91 , hvor Domstolen udtalte, at ved kompenserende retsmidler i sager om lang sagsbehandlingstid må der i almindelighed
ikke gå mere end 6 måneder fra det tidspunkt, hvor en national afgørelse om tilkendelse af erstatning
bliver endelig, til betaling tinder sted. Se tillige Si mal done mod ltalien, dom af 31.03.09, §§ 78-85, hvor
der gik mere end 1 år fra en domstol havde konstateret krænkelse afretten til en rettergang inden en rimelig frist og tilkendt erstatning, til erstatningen blev udbeta\t.
100
Se Martins Castro og Alves Correia de Castro mod Portugal, dom af I 0.06.08, §§ 51-57.
101
Se Rutkowski m.fl. mod Polen, dom af07.07.15, §§ 182-183. Se tillige Valada Matos Das Neves mod
Portugal, dom af 29. I 0.15, §§ 98-100, hvor erstatninger svarende til 65-100 % af de erstatninger, Domstolen ville tilkende, fandtes passende. Se tillige praksis vedrørende fortabelse af offerstatus med gennemgang afpraksis til illustration af"åbenbart utilstrækkelig" erstatning.
102
Se Scordino mod Italien (nr. I}, dom af29.03.06, § 201 , Pizzati mod [talien, dom af29.03.06, § 91,
Cocchiarella mod ltalien, dom af29.03.06, § 92, Zullo mod ltalien, dom af29.03.06, § 94, McFarlane
mod Irland, dom af 10.09.10, § 124.
103
Se Valada Matos Das Neves mod Portugal, dom af 29.10.15, §§ 82-87.
104
Se Scordino mod ltalien (nr. 1), dom af29.03.06, § 210.
105
Se Valada Matos Das Neves mod Portugal, dom af29. l 0.15, §§ 94-97.
106
Se McFarlane mod Irland, dom af I 0.09. 10, § 119-121, om staten er ansvarlige for uafhængig dommeres handlinger, herunder den tid, det tager at afsige dom i sagen. Se tillige Rutkowski m.fl. mod Polen,
dom af07.07. l 5, §§ 179-181, hvornationale myndigheder ikke foretog en "helhedsbedømmelse", hvor
den inddrog hele processen, men alene dele af processen.
107
Se Horvat mod Kroatien, dom af26 .07.0l, §§ 41-47. Se tillige Delic mod Kroatien, dom af27.06 .02,
§§ 11-12. Se tillige Rachcvi mod Bulgarien, dom af 23.09.04, § I 0 I. Se dog modsat klagesag 20862/02,
Slavicck mod Kroatien, afgørelse af04.07.02, om et senere indført og effektivt retsmiddel, hvor klager
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middel at kunne anmode præsidenten for en domstol om at beramme en sag til domsforhandling, hvis præsidenten er overladt et betydeligt skøn ved vurderingen, ikke har
pligt til at begrunde en afgørelse, og en afgørelse ikke kan appelleres 108 • Det vil heller
ikke udgøre et effektivt retsmiddel, hvis den pågældende klageinstans ikke har muligbed for at pålægge den behandlende instans at fremskynde behandlingen af sagen eller
at tilkende passende erstatning for den for lange sagsbehandlingstid 109 •
21.6. Effektive retsmidler i sager om statens sikkerbed m.v.

I visse sager fremhæver Domstolen, at retsmidlet skal være så effektivt som muligt
("as etfective as can be"), idet hensynet til f.eks. statens sikkerbed kan begrunde visse
afvigelser 110 •
Det kan være relevant i tilfælde, hvor indgreb er begrundet i hensyn til statens sikkerbed, f.eks. udvisning af terrormistænkt udlænding, og hvor de oplysninger, der ligger
til grund for indgrebet, er fortrolige, f.eks. oplysninger modtaget fra fremmede staters
efterretningstjenester. I sådanne tilfælde kan staten have en beskyttelsesværdig interesse
i hemmeligholdelse af oplysninger, men klageren har ikke desto mindre krav på adgang
til effektive retsmidler. Sådanne sager kan også rejse spørgsmål i forhold til artikel 5,
stk. 4, artikel 6 og artikel 8, hvortil der henvises.
Ved hemmelige indgreb, herunder telefonaflytning, har det betydning, om der er sket
underretning. Efter praksis skal der ske underretning, så snart det kan ske uden at skade
formålet med indgrebet. Hvis der ikke er sket underretning, kan et retsmiddel anses for
effektivt, selv om klager f.eks. ikke kan få en udførlig begrundelse, hvorimod der stilles
andre og større krav til retsmidlet, når der er givet underretning 111 • Hvis der er tale om
aflytning, kan det udgøre et effektivt retsmiddel, at lovligheden af aflytningen kan prøves af retten i forbindelse med straffesagen, hvis der fremsættes indsigelse mod anvendelse af aflytningen som bevis, men hvis der ikke rejses straffesag, bør det være muligt
at opnå en prøvelse af lovligheden af den afsluttede aflytning 112 • Der henvises i øvrigt til
gennemgangen af artikel 8.
Det vil udgøre en krænkelse, hvis prøvelsesorganet ikke har mulighed for at foret age
en reel prøvelse, f.eks. fordi organet ikke har adgang til visse fortrolige oplysninger af
betydning for afgørelseme 113 • Prøvelsesorganet skal gøres bekendt med begrundelsen
og have muligbed for at foretage en reel prøvelse af, om myndighedemes vurdering er

over lang sagsbehandlingstid kan indbringes for Forfatningsdomstolen, som, hvis klagen er velbegrundet,
kan fastsætte en tidsfrist for sagens behandling og tilkende erstatning. Se ligeledes klagesag 77784/01,
Nogolica mod Kroatien, afgørelse af05.09.02.
108
Se Nuvoli mod Italien, dom af 16.05.02, §§ 35-37.
109
Se 1-Jartman mod Tjekkiet, dom af 10.07.03, §§ 67-68 og 81-84.
110
Se Klass m.tl. mod Tyskland, dom af 06.09.78, om artikel 8, og Leander mod Sverige, dom af
26.03.87, § 78, om myndighedemes brug af oplysninger om klager i et hemmeligt politiregister i forbindelse med behandlingen af en jobansøgning. Se tillige Association for European lntegration and Human
Rights m.tl. mod Bulgarien, dom af28.06.07, § 99.
111
Se Association for European lntegration and Human Rights m.tl. mod Bulgarien, dom af 28.06.07, §§
99-103.
112
Se Karabeyoglu mod Tyrkiet, dom af07.06.16, §§ 134-139.
113
Se Chahal mod Storbritannien, dom af 15.11.96, §§ 153-154, om udvisning af en sikh, der fandtes at
udgørc en trussel mod statens sikkerhed.

1267

561

baseret på et tilstrækkeligt faktuelt grundlag, ligesom der skal være adgang til en eller
anden fonn for kontradiktorisk procedure 114 •
I Leander-dommen 115 havde klager fået afslag på en ansøgning om ansættelse j det
offentlige. Myndighedeme havde indhentet oplysninger fra et hemmeligt politiregister
som led i et sikkerhedstjek af klager. Klager klagede over, at han ikke havde haft adgang til og mulighed for at kommentere de oplysninger, der var indgået i den ansættende myndigheds afgørelse, idet han ikke kunne få oplyst, hvad der var registeret om ham
i registeret. Han klagede endvidere over, at han ikke bavde mulighed for at indbringe
sagen for en uafhængig myndighed, der havde kompetence til at træffe bindende afgørelse om rigtigheden af og videregivelsen af de om ham registrerede oplysninger. Da der
var tale om brug af oplysninger i et hemmeligt politiregister afhensyn til statens sikkerbed, var det efter Domstolens vurdering et krav, at det effektive retsmiddel var "as effective as can be". I forhold til den konkrete sag betød det, at klager skulle havde adgang til et effektivt retsmiddel med henblik på at sikre en håndhævelse af klagers rettigheder i henhold til artikel 8, således som disse rettigheder var beskyttet efter national
ret. Da Domstolen havde fastslået, at det pågældende politiregister var foreneligt med
artikel 8, fastslog Domstolen, at artikel 13 ville være opfyldt, hvis der fandtes et nationalt retsmiddel, hvorved enkeltpersoner kunne få visbed for, at de relevante nationale
regler var blevet overholdt. Efter national ret var der mulighed for at klage til to i praksis uafhængige klageinstanser (en ombudsmand og en justitskansler), der havde adgang
til sagens oplysninger. De to klageinstanser afgørelser var ikke formelt bindende, men
blev i praksis fulgt af myndighedeme. Herudover var der mulighed for at klage administrativt (til regeringen), der kunne træffe en bindende afgørelse. Domstolen vurderede,
at i hvert fald kombinationen af disse retsmidler udgjorde et effektivt retsmiddel. Segerstedt-Wiberg-dommen 1 16 vedrører oplysninger i en svensk efterretningstjenestes register. Mulighed for at klage til en ombudsmand og en justitskansler fandtes hverken hver
for sig eller samlet at udgøre et effektivt retsmiddel, da disse ikke havde kompetence til
at træffe retligt bindende afgørelse. Muligbed for at klage til et registemævn og et datatilsyn fandtes heller ikke at udgøre et effektivt retsmiddel, da ingen af disse havde kompetence til at pålægge destruktion afulovligt registrerede oplysninger. Da klager således
ikke havde adgang til et retsmiddel for at opnå destruktion af ulovligt registrerede oplysninger, blev der statueret krænkelse.
I Al-Nashif-dommen 117 fandtes det at udgøre en krænkelse, at klager, der var blevet
udvist på grund aj hensynet til statens sikkerhed, ikke havde mulighed for at opnå en
prøvelse af beslutningen. Beslutningen var truffet af den ansvarlige minister. Som følge
af, at afgørelsen var begrundet i hensynet til statens sikkerbed, kunne domstolene imidlertid ikke prøve beslutningen. Domstolen udtalte, at når en påstand om, at en udvisning
er i strid med retten til respekt for sit familieliv, er rimeligt begrundet, følger det af artikel 13 sammenholdt med artikel 8, at den pågældende skal have en effektiv adgang til at
anfægte udvisningsafgørelsen og opnå en bedømmelse af de relevante spørgsmål med
tilstrækkelige processuelle garantier og grundighed af et passende organ, der yder tilstrækkelige garantier med hensyn til uafhængighed og upartiskhed. Domstolen anerkendte, at når statens sikkerhed er på spil, kan visse begrænsninger i de tilgængelige
114

Se C.G. m.fl. mod Bulgarien, dom af24.04.08, § 57, Othman (Abu Qatada) mod Storbritannien, dom
af 17.01.12, §§ 215-225.
115
Se Leander mod Sverige, dom af 26.03.87, §§ 76-84.
116
Se Segerstedt-Wiberg m.fl. mod Sverige, dom af06.06.06, §§ 118-122.
117
Se Al-Nashif mod Bulgarien, dom af20.06.02, §§ 133-138.
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retsmidler være retfærdiggjort. Domstolen udtalte, at om end visse processuelle begrænsninger kan være nødvendige for at undgå, at fortrolige oplysninger kommer til
uvedkommendes kendskab til skade for statens sikkerbed, og om end den uafhængige
myndighed kan være nødt til at overlade et betydeligt skøn til den udøvende myndighed
i sager om statens sikkerbed, kan en ordning, hvor ingen retsmidler tindes, når udøvende myndigheder påberåber sig hensynet til statens sikkerbed, ikke retfærdiggøres. Som
et minimum kræves derfor, at den uafhængige myndighed skal informeres om begrundelsen for en udvisningsbeslutning, selv om disse måtte være fortrolige, ligesom den
uafhængige myndighed skal være kompetent til at tilsidesætte den udøvende myndigheds bedømmelse af, at der er risiko for statens sikkerbed, hvis en sådan vurdering er
vilkårlig eller urimelig. Der skal endvidere være en eller anden form for kontradiktorisk
procedure, om nødvendigt med særlige og sikkerhedsgodkendte repræsentanter. Endelig
skal der være muligbed for at få en bedømmelse af, om der vil være tale om et indgreb i
den pågældendes ret til et familieliv, og om der er den nødvendige proportionalitet.
I C.G.-dommen 118 var klager ligeledes udvist, fordi myndighederne vurderede, at han
udgjorde en trussel mod den nationale sikkerbed. Klager indbragte afgørelsen for domstolene. Det udgjorde en krænkelse, at domstolene ikke foretog en tilstrækkelig bedømmelse af, om afgørelsen reelt var begrundet i hensynet til den nationale sikkerhed,
og om der var et tilstrækkeligt faktuelt grundlag for denne vurdering. Hertil kom, at
klager til at begynde med ikke havde modtaget oplysninger om de faktiske forhold, der
havde ført til, at myndighederne vurderede, at han udgjorde en trussel mod den nationale sikkerbed. Endvidere havde de nationale domstole ikke foretaget en vurdering af, om
udvisningen var et proportionalt indgreb henset til klagers familieliv.
21.7. Effektive retsmidler i sager om artikel 2 og 3

Hvis en person gør gældende, at vedkommende selv eller vedkommendes nærmeste
har været udsat for alvorlig mishandling fra myndighedspersoners side i strid med artikel 2 eller artikel 3, herunder tortur og drab, og der er tale om en rimeligt begrundet
påstand, følger det af artikel 13, at et retsmiddel - for at være effektivt - skal indebære
muligbed for erstatning, ligesom der skal være adgang til en effektiv og indgående efterforskning, der gør det muligt at fastslå de pågældende personers identitet og sikre en
strafforfølgning, ligesom de pårørende skal have en vis adgang til undersøgelsen 119 • Det
samme gælder, hvis der er tale om en person, der har været i myndighedernes varetægt,
men som forsvinder 120 • Der skal både være tale om påståede alvorlige krænkelser af
konventionen, og klagers påstand skal være underbygget i et vist omfang ("arguable
claim") 121 . Pligten til at foretage en sådan efterforskning gælder ikke alene, når der foreligger en egentlig anmeldelse, idet myndighederne kan have en pligt til af egen drift at
indlede en sådan efterforskning, når der foreligger oplysninger, der giver grund til at
antage, at der foreligger tortur eller mishandling 122 . Pligten til at efterforske gælder også
118

Se C.G. m.fl. mod Bulgarien, dom af24.04.08, §§ 55-65.
Se Kaya mod Tyrkiet, dom af 19.02.98, § 107, Aydin mod Tyrkiet, dom af25.09.97, § 103, Vasa mod
Tyrkiet, dom af02.09.98, § 114, Aksoy mod Tyrkiet, dom af 18.12.96, § 98, Assenov m.fl. mod Bulgarien, dom af28.10.98, § 117, Tanrikulu mod Tyrkiet, dom af08.07.99, Kilii; mod Tyrkiet, dom af 28.03.00,
§ 91, Salman mod Tyrkiet, dom af27.06.00, § 123, llhan mod Tyrkiet, dom af27.06.00, §§ 97-103.
120
Se klagesag 44125/98, Syrkin mod Rusland, afgørelse af 25.11.99, om en militærperson, der forsvinder fra en militærbase.
121
Se Mentes m.fl . mod Tyrkiet, dom af28. I I .97, § 89.
122
Se Bati m.fl. mod Tyrkiet, dom af03.06.04, § 133.
119
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ved andre alvorlige krænkelser af konventionen, herunder myndighedspersoners forsætlige afbrænding af personers ejendom og ejendele i strid med artikel 8 og artikel 1 i 1.
tillægsprotokol 123 . Der henvises i øvrigt til gennemgangen af artikel 2, 3 og 35.
De krav til undersøgelsen, der følger af artikel 13, svarer i det væsentlige til de krav
til en efterforskning, der følger af artikel 2 og 3 124 • Der skal således være tale om en
effektiv undersøgelse, der er egnet til at føre til identifikation og strafforfølgning. Myndighederne skal træffe rimelige foranstaltninger med henblik på bevissikring. Undersøgelsen skal foretages af personer, der er uafhængige af de personer, der er involveret i
de påståede krænkelser. Undersøgelsen skal indledes tilstrækkeligt hurtigt og fremmes
uden unødige forsinkelser. Der skal være et tilstrækkeligt element af offentlig kontrol,
og klagerne skal involveres tilstrækkeligt i undersøgelsen.
Hvis en undersøgelse i anledning af et dødsfald som følge af myndighedspersoners
magtanvendelse har været utilstrækkelig, vil dette indebære en krænkelse af artikel 13,
ligesom det kan udgøre en krænkelse af artikel 2 og 3. Hvis en utilstrækkelig efterforskning har været utilstrækkelig og i strid med de processuelle krav i artikel 2, kan det være
unødvendigt tillige at vurdere klagen i forhold til artikel 13 125 .
Domstolen lægger vægt på flere momenter ved vurderingen af, om myndighedeme
har gennemført en effektiv efterforskning. Den lægger bl.a. vægt på, om myndighedeme
har afsat tilstrækkelig tid til efterforskningen, om de har forsøgt at fremskaffe de relevante oplysninger og gennemføre de nødvendige undersøgelser, om de forurettede har
haft rimelig muligbed for at fremkomme med oplysninger, om centrale vidner er blevet
afhørt, om undersøgelsen er blevet fremmet behørigt m.v. En utilstrækkelig efterforskning kan have til følge, at en klager ikke alene afskæres fra det retsmiddel, der består i
de strafforfølgning af de ansvarlige personer, men vil også kunne have til følge, at
Domstolen anser andre retsmidler for at være uden praktisk relevans. Domstolen har
således udtalt, at en utilstrækkelig efterforskning i praksis kan gøre det formålsløst at
anlægge et civilt erstatningssøgsmål mod det offentlige eller de pågældende personer 126 .
Ved påståede krænkelser afretten til liv (artikel 2) og forbud mod tortur m.v. (artikel
3) kræver artikel 13, at der i princippet skal være mulighedfor erstatningfor økonomisk
tab og for ikke-økonomisk skade 127 • Kravet gælder i alle tilfælde, hvor staten kan ifalde
ansvar i forhold til artikel 2 og 3, herunder i tilfælde af private, der begår selvmord,
mens de er i myndighedernes varetægt. Det vil udgøre en krænkelse, hvis det efter national ret ikke er muligt at kræve erstatning for ikke-økonomisk skade i anledning af mis123
Se Nuri Kurt mod Tyrkiet, dom af 29.11.05, §§ 118-122, om forsætlig afurænding af ejendom, hvor
der ikke blev statueret krænkelse af artikel 8, men der blev statueret krænkelse af artikel 13 på grund af en
utilstrækkelig efterforskning, der var gennemført af ikke uafhængige personer.
124
Se Bati m.fl. mod Tyrkiet, dom af03.06.04, §§ 133-137, hvor undersøgelsen blandt andet tog meget
lang tid, og hvor der i forhold til visse myndighedspersoner var indtrådt forældelse af strafansvar på grund
af den lange tid, der var gået. Se tillige Khashiyev og Akayeva mod Rustand, dom af24.02.05, § 183,
Orhan mod Tyrkiet, dom af 18.06.02, § 384, hvor Domstolen fremhævede, at artikel l 3's krav er bredere
end statens pligter i henhold til artikel 2 til at gennemføre en effektiv undersøgelse. Se tillige Hiiseyin
Esen mod Tyrkiet, dom af 08.08.06, §§ 57-64, hvor der blev iværksat strafforfølgning af de ansvarlige,
men hvor strafansvaret endte med at være forældet på grund af langsommelig behandling af straffesagen,
hvilket staten var ansvarlig for.
125
Se Giizelyurtlu m.fl. mod Cypem og Tyrkict, dom af 29.01.19, § 273.
126
Se Men tes m.fl. mod Tyrkiet, dom af 28.1 1.97, § 92. Se ti Hige Selcuk og Asker mod Tyrkiet, dom af
24.04.98, om sikkerhedsstyrkers forsætlige afurænding afklagers bolig, og Tekin mod Tyrkiet, dom af
09.06.98, om nedværdigende behandling under frihedsberøvclse.
127
Se McGlinchey m.tl. mod Storbritannien, dom af29.04.03 , § 63, Yasaroglu mod Tyrkiet, dom af
20.06.06, § 69.
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handling under frihedsberøvelse i strid med artikel 3 128 • Det kan udgøre en krænkelse,
hvis beviskrav efter national ret i praksis gør det umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at få erstatning for ikke-økonomisk skade i anledning af krænkelser af artikel 2
og 3 129 • Det kan udgøre en krænkelse, hvis erstatning efter national ret kun er mulig,
hvis myndigheder har udvist "grov uagtsomhed" eller "grov forsømmelse", således at
det ikke er muligt at kræve erstatning, når myndigheder har handlet "uagtsomt" 130 . Hvis
der er tale om uagtsomt manddrab begået af private uden ansvar for myndigheder, kræver artikel 13 ikke, at efterladte eller pårørende skal kunne kræve erstatning for ikkeøkonomisk skade 131 • Hvis en klage vedrører forhold under frihedsberøvelse, der er ophørt, er det et effektivt retsmiddel, hvis der er adgang til en retssag, hvor der kan tilkendes erstatning 132 •
Hvis en person hævder, at staten har handlet i strid med konventionen ved ikke at
træjfe nødvendige foranstaltninger til beskyttelse mod feks . seksuelt og fysisk mis brug i
hjemmet, følger det af artikel 13, at en sådan person, når der er tale om en rimeligt begrundet påstand, skal have adgang til et retsmiddel, hvorved statens påståede ansvar kan
blive fastslået, ligesom der skal være mulighed for at få påkendt et eventuelt erstatningskrav 133 •
Hvis en person, der er frihedsberøvet, begår selvmord, skal de efterladte have adgang
til et retsrniddel, der giver mulighed for at afgøre myndighedemes eventuelle ansvar for
hændelsen og for at få tilkendt erstatning 134 .
Ved foranstaltninger over for afsonere, herunder klager vedrørende afsoningsforhold
og disciplinærstraffe, har det betydning, om retsmidlet er tilstrækkeligt hurtigt, og om
der er mulighed for opsættende virkning, således at der ikke kun er tale om en efterfølgende prøvelse 13 5 . Domstolen har anset det for at være i strid med artikel 13, at en strafafsoner, der blev idømt en disciplinær straf (anbringelse i strafcelle og forlængelse af
straffen) under omstændigheder, der var i strid med artikel 3, ikke havde adgang til et
retsmiddel, der kunne have tilsidesat afgørelsen enten før den var blevet iværksat eller
fuldbyrdet 136 •
Når det drejer sig om klage vedrørende forhold under frihedsberøvelse, findes der to
typer effektive retsmidler, præventive og kompenserende retsmidler, og retsmidleme er
128

Se Poghosyan og Baghdasaryan mod Annenien, dom af 12.06.12, §§ 43-48.
Se lovehev mod Bulgarien, dom af02.02.06, §§ 143-148, hvor klager havde været frihedsberøvet
under forhold, der var i strid med artikel 3, men hvor nationale domstole afviste klagers krav på erstatning
på grund af manglende bevis for ikke-økonomisk skade, og hvor Domstolen vurderede, at beviskravene
var unødvendigt formalistiske, da det kan være umuligt at føre objektive ydre beviser for pine, stres, bekymring og frustration som følge af en sådan frihedsberøvelse.
130
Se Reynolds mod Storbritannien, dom af 13.03.12, §§ 61-69, om en frivilligt indlagt patient på et psykiatrisk hospital, der begår selvmord ved at springe ud af et vindue.
131
Se Zavoloka mod Letland, dom af07.07.09, §§ 36-42, om uagtsomt forvoldt trafikdrab, hvor gerningsmanden blev idømt fængselsstraf, men hvor det efter national ret ikke var muligt at kræve erstatning
for ikke-økonomisk skade.
132 Se klagesag 52070/08, Latak mod Polen, afgørelse af 12.10.10, klagesag 33502/09, Lominski mod
Polen, afgørelse af 12.10.10.
133
Se E. m.fl. mod Storbritannien, dom af26.l 1.02, §§ 109-116.
134
Se Keenan mod Storbritannien, dom af03.04.0l, §§ 127-132.
135
Se Plathey mod Frankrig, dom af 10.11.11, §§ 75-79, hvor der først blev truffet afgørelse vedrørende
en disciplinærstraf mod en afsoner på 45 dage i strafcelle, efter at disciplinærstraffen var fuldbyrdet. Se
tillige Bamouhammad mod Belgien, dom af 17.1 1.15, §§ 171-173, hvor klager blev flyttet fra et fængsel
til et andet ikke færre end 43 gange i løbet af 6 år, og hvor klager ikke kunne nå at blive behandlet, inden
klager blev flyttet på ny.
136
Se Keenan mod Storbritannien, dom af03.04.0l, §§ 125-126.
129

1271

565

kompelmentære. Retsmidlet kan være præventivt derved, at det kan bringe den fortsatte
krænkelse til ophør og sikre en forbedring af forholdene, hvilket forudsætter, at der er
muligbed for at træffe bindende afgørelser vedrørende afsoningsforholdene, herunder
om overførsel til andre og bedre afsoningsforhold. Retsmidlet kan også være kompenserende derved, at det giver den pågældende ret til kompensation for allerede skete krænkelser, og kompensationen kan være økonomisk erstatning og eller strafreduktion, der
står i passende forhold til karakteren og grovheden af krænkelsen. Så længe frihedsberøvelsen består, skal der være adgang til begge typer retsmidler, men når frihedsberøvelsen er ophørt, skal der fortsat være adgang til det kompenserende retsmiddel 137 . Dette gælder, hvad enten der klages over afsoningsforholdene som sådan (overbelægning
m.v.) eller utilstrækkelig lægelig behandling under afsoning. Det præventive retsmiddel
behøver ikke nødvendigvis være en domstol, men kan være en administrativ myndighed, men der stilles krav om uafhængighed af fængselsmyndighedeme, den frihedsberøvedes effektive deltagelse i processen, tilstrækkelig hurtig behandling af klagen, tilstrækkelige beføjelser til at råde bod på situationen samt bindende og fuldbyrdelige afgørelser138. Det kompenserende retsmiddel kan omfatte strafreduktion og erstatning for
ikke-økonomisk skade, der står i rimeligt forhold til karakteren og omfanget af krænkelsen 139. Det kompenserende retsmiddel, der ofte vil være en domstolsprøvelse, må ikke
pålægge den frihedsberøvede uforholdsmæssige beviskrav, ligesom processen skal respektere kravet om retfærdighed og rimelig frist 140 . Endvidere skal bedømmelsen benytte standarder svarende til de krav, der følger af konventionen som fortolket i praksis 141 .
Et kompenserende retsmiddel kan godt være effektivt ud fra en general betragtning, og
dermed opfylde kravene i artikel 13, selv om den tilkendte erstatning i en konkret sag er
uforholdsmæssig lav sammenlignet med Domstolens praksis i tilsvarende sager 142 . Der
gælder tilsvarende krav til effektive retsmidler i anledning af utilstrækkelige forhold
under transport af frihedsberøvede 143 .
På grund af risikoen for alvorlig og uoprettelig skade i sager, hvor en person hævder,
at udvisning eller udlevering vil være i strid med forbudet mod tortur m.v., jf. artikel 3,
indeholder artikel 13 krav om adgang til retsmiddel, der sikrer uajhængig og indgående
bedømmelse af den påståede risiko og automatisk opsættende virkning med hensyn til
gennemførelse af udvisningen 144 . Bestemmelsen pålægger ikke staten pligt til at sikre
137
Se Ananyev m.fl. mod Rusland, dom af 10.01.12, §§ 97-98, Torreggiani m.fl. mod Italien, dom af
08.01 .13, §§ 50 og 96, Harakchiev og Tolumov mod Bulgarien, dom af08.07.14, §§ 222-229, Vasilescu
mod Belgien, dom af25.1 l.14, §§ 68-80, Neshkov m.fl. mod Bulgarien, dom af27.0l.15, §§ 181-182,
Varga m.fl. mod Ungarn, dom af I 0.03.15, § 48, Mironovas m.fl. mod Litauen, dom af 08.12.15, § 85,
Mahamed Jama mod Malta, dom af 26.11.15, §§ 58-66, Rooman mod Belgien, dom af 18.07.17, §§ 6263. Se tillige klagesag 49169/09, Stella m.fl. mod ltalien, afgørelse af 16.09.14, hvor staten havde indført
et sådant retsmiddel til opfølgning på en "pilot" dom, og hvor retsmidlet krævedes udnyttet af klager. Se
tillige Clasens mod Belgien, dom af28.05. I 9, §§ 28-29, klagesag 65540/16 og 22368/17, Atanasov og
Apostolovmod Bulgarien, afgørelse af27.06. I 7, §§ 48-66, klagesag 5433/17, Domj{m mod Ungarn, afgørelse af 14.11.17, §§ 19-30, Ulemek mod Kroatien, dom af 31.10.19, §§ 71-74, G.B. m. fl. mod Tyrkiet,
dom af17.10.19, § 129.
138
Se Neshkov m.fl. mod Bulgarien, dom af27.01.15, § 183, Ulemek mod Kroatien, dom af 3 I.I 0. I 9, §
73, klagesag 31975/15, Draniceru mod Moldova, afgørelse af 12.02.19, §§ 26-34.
139
Se klagesag 31975/15, Draniceru mod Moldova, afgørelse af 12.02.19, §§ 26-31 og 35-40.
140
Se Neshkov m.fl. mod Bulgarien, dom af 27.01.15, § I 84.
141
Se Neshkov m.fl. mod Bulgarien, dom af27.01.15, §§ 186-187.
142
Se Nikitin m.fl. mod Estland, dom af29.0l.18, §§ 212-218.
143
Se Tomov m.fl. mod Rustand, dom af09.04. l 9, §§ 143-156.
144
Se Jabari mod Tyrkiet, dom af 11.07.02, § 50, Chamaiev m.fl. mod Georgien og Rusland, dom af
12.04.05, § 448, Salah Sheekh mod Holland, dom af I 1.01.07, § 153, Gebremedhin mod Frankrig, dom af
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appeladgang i asylsager, altså muligbed for at indbringe sagen for en anden instans, og
adgang til en instans med automatisk opsættende virkning og tilstrækkelig kompetence
til at foretage tilstrækkelig prøvelse vil derfor være tilstrækkelig 145 . Hvis der har været
adgang til et retsmiddel med opsættende virkning, men der foreligger nye væsentlige
oplysninger af betydning for sagen, kan det være et krav, at der på ny er adgang til et
effektivt retsmiddel med opsættende virkning 146 . Hvis klager har fået afslag på asyl og
står til tvangsmæssig udsendelse, men nationale myndigheder vælger at genoptage behandlingen på grund af nye oplysninger, skal en sådan genoptaget behandling også have
opsættende virkning med hensyn til tvangsmæssig udsendelse 147 . Den opsættende virkning ved udnyttelse af et retsmiddel til prøvelse af afslag på ansøgning om asyl bør som
udgangspunkt gælde, indtil der foreligger en endelig afgørelse af asylansøgningen 148 •
Det vil være i strid med konventionen, hvis en stat gennemfører en beslutning om udvisning af en udlænding, inden de nationale myndigheder har foretaget en vurdering af,
om en sådan udvisning vil være forenelig med konventionens krav 149 . Konventionen er
ikke til hinder for anvendelse af retsmidler til en hurtig og mere summarisk behandling
af asylansøgninger, der er åbenbart grundløse eller misbrug af asylsystemet 150 • Det kan
imidlertid udgøre et problem, hvis visse asylansøgninger mere eller mindre automatisk
underkastes en summarisk og hurtig behandling, f.eks. fordi ansøgningen er indgivet
efter, at der er truffet bestemmelse om udvisning, idet også beslutningen om en sådan
hurtig og summarisk behandling skal sikre en tilstrækkelig beskyttelse 151 . Det kan også
udgøre et problem, hvis en asylansøger er undergivet meget korte tidsfrister og uden
juridisk bistand eller tolkebistand, således at asylansøgeren i praksis ikke har muligbed
for at tilvejebringe de relevante oplysninger og underbygge asylmotivet 152 . Det vil også
udgøre et problem, hvis prøvelsen er summarisk, og hvis der er praktiske og processuelle hindringer, så der reelt ikke er adgang til en prøvelse 153 . De processuelle krav til en
asylbehandling indebærer bl.a., at udlændingen på tilstrækkelig måde skal informeres
om proceduren, at der skal være adgang til de relevante myndigheder, at der skal være
muligbed for at kommunikere med myndigheder, herunder tilstrækkelig tolkebistand,
26.04.07, § 58, Garabayev mod Rusland, dom af07.06.07, § 105, Sultani mod Frankrig, dom af20.09.07,
§ 50, Muminov mod Rusland, dom af 11.12.08, § I 01, Abdolkhani og Karimnia mod Tyrkiet, dom af
22.09.09, § 108, M.S.S. mod Belgien og Grækenland, dom af2 I .01 .11, § 293, Hirsi Jamaa m.fl. mod
Italien, dom af23.02.12, § 198, V.M. m.fl. mod Belgien, dom af 07.07.15, §§ 203-220 (ved dom af
17 .11.16 slettede Storkammeret klagen af listen i medfør af artikel 37, stk. 1, og fik således ikke lejlighed
til at tage stilling til klagen), A.M. mod Holland, dom af05.07. l 6, §§ 66-68, Allanazarova mod Rusland,
dom af 14.02.17, §§ 101-115, S.K. mod Rusland, dom af 14.02.17, §§ 82-84 og 87-98, A.M. mod Frankrig, dom af29.04.19, §§ 71, 72 og 75.
145
Se A.M. mod Holland, dom af05.07.16, § 70.
146
Se Mohammed mod Østrig, dom af 06.06.13, §§ 73-85, hvor der var truffet bestemmelse om tilhageførsel til Ungarn i henhold til EU-regler (Dublin-forordningen), men hvor der efterfølgende fremkom
oplysninger om forhold for asylansøgere i Ungarn, der gav anledning til bekymring.
147
Se M.A. mod Cypem, dom af23.07.13, §§ 134-142.
148
Se A.C. m.fl. mod Spanien, dom af22.04.14, §§ 90-105. Se tillige V.M. m.fl. mod Belgien, dom af
07.07.15, §§ 203-220 (ved dom af 17.11.16 slettede Storkammeret klagen aflisten i medfør af artikel 37,
stk. I, og fik således ikke lcjlighed til at tage stilling til klagen), om tilhagesendelse af personer fra Serbien til Frankrig som første asylland.
149
Se Conka mod Belgien, dom af05.02.02, § 79. Se tillige Garabayev mod Rusland, dom af07.06.07,
§§ 104-108, Abdolkhani og Karimnia mod Tyrkiet, dom af22.09.09, §§ 107-117.
150
Se I.M. mod Frankrig, dom af02.02.12, § 142.
151
Se LM. mod Frankrig, dom af02.02.l2, §§ 136-160.
152
Se 1.M. mod Frankrig, dom af02.02. I 2, §§ 136-160.
153
Se M.S.S. mod Belgien og Grækenland, dom af21.0I.I I,§§ 385-397.
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kompetente personer til at behandle sagen, herunder gennemføre personlige interviews,
adgang til juridisk bistand, adgang til en tilstrækkelig hurtig behandling, og adgang til
en reel prøvelse og en tilstrækkeligt begrundet afgørelse 154 • Hvis en udlænding nægtes
indrejse og derfor ikke kan søge om asyl, idet en sådan ansøgning kun kan indgives af
personer, der befinder sig i medlemsstaten, skal udlændingen have adgang til et effektivt retsmiddel med mulighed for opsættende virkning, når der er en rimeligt begrundet
påstand om, at udlændingen risikerer mishandling i strid med artikel 3 155 . Det vil endvidere være et krav, at myndigheder i tilstrækkelig grad informerer den pågældende om en
beslutning om udvisning eller udlevering, og at den pågældende får reel mulighed for at
udnytte et retsmiddel 156 . Det vil i praksis kræve, at den pågældende informeres om beslutningen i tilstrækkelig god tid inden effektueringen af denne. Hvis det gøres gældende, at udvisning er i strid med artikel 3 på grund af sygdom og behov for lægelig behandling, vil det udgøre en krænkelse, hvis nationale domstole træffer afgørelse, uden at
der er foretaget lægelig undersøgelse af udlændingens helbredsmæssige tilstand 157 • Kravet om en indgående prøvelse kan indebære, at myndigheder skal foretage ægthedsvurdering af dokumenter, som en asylansøger påberåber sig til støtte for sit asylmotiv. Hvis
der er tale om et dokument, hvis ægthed ikke uden videre kan afvises, og hvis ægtheden
har betydning for vurdering af asylmotivet, kan der være pligt til at iværksætte en undersøgelse af dokumentets ægthed 158 . Hvis manglende adgang til et effektivt retsmiddel
skyldes, at en udlænding ved egne handlinger har bragt sig i en ulovlig situation, og
derved har valgt ikke at gøre brug af tilgængelige muligheder for at opnå behandling af
ansøgning om asyl, kan det begrunde, at der ikke statueres krænkelse 159 .
I sager om udvisning og artikel 8 om familieliv og privatliv er det ikke nødvendigvis
et krav, at det effektive retsmiddel skal have automatisk opsættende virkning 160 • Mere
generelt kan man sige, at i sager om udvisning af udlændinge, hvor der ikke opstår
spørgsmål om artikel 2 eller 3, er det ikke et absolut krav, at retsmidlet har automatisk
suspensiv virkning 161 . Det skyldes forskellen i de mulige konsekvenser. Der kan være
tale om en udlænding, der får afslag på opholdstilladelse. Der skal imidlertid være adgang til at anfægte afgørelsen om deportation eller afslag på opholdstilladelse, og at der
skal være adgang til en tilstrækkelig prøvelse af de relevante retlige og faktiske spørgsmål af en uathængig og upartisk myndighed 162 . Det kan udgøre en krænkelse, hvis en

154

Se M.S.S. mod Belgien og Grækenland, dom af 21.01.11, §§ 294-321.
Se Gebremedhin mod Frankrig, dom af26.04.07, §§ 57-67, hvor udlændingen var ankommet med fly,
men blev nægtet indrejse, fordi myndigheder anså ansøgning for åbenbart grund løs, hvorefter udlændingen opholdt sig på lufthavnens område, indtil udlændingen som følge afen henstilling fra Domstolen fik
tilladelse til indrejse, hvor udlændingen blev meddelt asyl.
156
Se Chamaiev m.fl. mod Georgien og Rusland, dom af 12.04.05, §§ 449-461.
157
Se Yoh-Ekale Mwanje mod Belgien, dom af20.12.1 I,§§ 103-108, om udlænding med HIV.
158
Se Singh m.fl. mod Belgien, dom af02.10. l 2, §§ 89-105.
159
Se N.D. og N.T. mod Spanien, dom af 13.02.20, §§ 240-144, hvor udlændinge uretmæssigt havde
forceret grænsehegn og trængt ind på statens område, uden at gøre brug aftilgængelige muligheder for at
komme i kontakt med statens myndigheder ved grænseovergange elle udcn for statens område med henblik på at søge asyl, og som følge heraf med magt var blevet fjernet fra statens område og sendt tilhage.
160
Se De Souza Ribeiro mod Frankrig, dom af 13.12.12, § 83.
161
Se Khlaifia m.fl. mod Italien, dom af 15.12.16, §§ 272-281, hvor klagen vedrørte artikel 4 i 7. tillægsprotokol (kollektiv udvisning), men hvor der ikke var spørgsmål om risiko for mishandling m.v.
162
Se De Souza Ribeiro mod Frankrig, dom af 13.12.12, § 83.
155
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deportation gennemføres så hurtigt, at udlændingen reelt ikke har adgang til en effektiv
prøvelse af afgørelsens berettigelse 163 .

163
Se De Souza Ribeiro mod Frankrig, dom af 13.12.12, §§ 84-100, hvor udsendelse fandt sted ca. 36
timer efter anholdelsen, og inden nationale myndigheder havde taget endelig stilling til afgørelsens lovlighed.
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Kapitel 5. Individuelle klager - artikel 34
5.1. Klager fra private

Efter bestemmelsen kan Domstolen modtage klager fra "enhver person, enhver ikkestatslig organisation eller gruppe af enkeltpersoner". Herved afgrænses kredsen af klageberettigede. Bestemmelsen skal ses i sam.menhæng med konventionens artikel 1,
hvorefter medlemsstateme skal sikre "enhver person" under deres jurisdiktion de rettigbeder og fribeder, der er nævnt i konventionen og de tilhørende protokoller.
Udtrykket "enhver person" omfatter både fysiske og juridiske personer. Udtrykket
"gruppe af enkeltpersoner" dækker over en flerhed af fysiske personer. Disse dele af
artikel 34 vil sjældent give anledning til afgrænsningsvanskeligheder. Derimod kan det
være forbundet med nogen usikkerbed at fastslå, hvad der skal forstås ved en "ikkestatslig organisation".
Kredsen af klageberettigede "ikke-statstige organisationer" skal afgrænses i forhold
til artikel 1 om medlemsstateme som pligtsubjekter. Et rettighedssubjekt, der kan klage
i medfør af artikel 34, kan ikke samtidig være pligtsubjekt efter artikel 1. Omvendt kan
et pligtsubjekt efter artikel 1 ikke klage i medfør af artikel 34. Det gælder, hvad enten
der er tale om en "statslige organisation" i den indklagede stat eller en anden stat 1• Det
betyder, at hvis der er tale om et offentligt organ, der er omfattet af det brede statsbegreb, kan organet ikke samtidig optræde som klager. Praksis vedrørende det brede statsbegreb i artikel 1 har derfor betydning ved vurdering af, om der er tale om en "ikkestatslig organisation". Der henvises i øvrigt til gennemgangen af artikel 1.
Efter praksis er det kun organisationer uden for den offentlige administration, der er
omfattet af artikel 34. "Statslige organisationer" omfatter ikke kun statens centrale organer, men også decentrale myndigheder, der udøver offentlige funktioner, uanset graden afuafhængighed 2 • Offentlige myndigheder, herunder myndigheder, der hører til en
medlemsstats administration, falder derfor uden for kredsen af klageberettigede. Kommuner og amtskommuner er ikke beskyttet af konventionen og kan derfor ikke klage, og
det gælder, uanset om de optræder som myndighedsudøvere eller på anden måde. Efter
praksis falder kommuner3 og grupper af kommuner4 således uden for begrebet "ikkestatslige organisationer". I en sag 5 afvistes en klage fra en lokal myndighed, der udgjor1
Se klagesag 29003/07, Ljubljanska banka D.D. mod Kroatien, afgørelse af 12.05.15, klagesag 819/08,
Croatian Chamber ofEconomy mod Serbien, afgørelse af25 .04. l 7.
2
Se klagesag 53984/00, Radio France ru.fl . mod Frankrig, afgørelse af23 .09.03, § 26.
3
Se klagesag 55346/00, Mula mod Spanien, afgørelse af0 1.02.01, hvor Domstolen samtidig fremhævede ,
at det var uden betydning, at kommunen handlede med henblik på at beskytte sine ejendomsrettigheder.
Se tillige klagesag 15090/89, Ayuntamiento de M. mod Spanien, afgørelse af 07.01.91, klagesag
13252/87, Rothenthurm Commune mod Schweiz, afgørelse af 14.12.88. Se tillige klagesag 76976/01,
Breisacher mod Frankrig, afgørelse af26.08.03, om afvisning af en klage fra en fysisk person, der ønskede at handle til varetagelse af en kommunes interesser. Se tillige Pasa og Erkan Erol mod Tyrkiet, dom af
12.12.06, §§ 20-22, om afvisning af en klage fra en borgmester og far til et barn, der kom til skade ved at
træde på en mine, der lå i et område, der ikke var tilstrækkelig afinærket, idet klager havde et ansvar for
skaden som borgmester og som far. Se tillige klagesag 50108/06, Dosemealti Belediyesi mod Tyrkiet,
afgørelse af 23.03.10. Se tillige klagesag 1093/08 m.fl., Demirbas ru .fl. mod Tyrkiet, afgørelse af
09.11.10, om opløsning af et byråd og afsættelse afborgmesteren og byrådsmedlemmeme for at have
benyttet et ikke officielt sprog (kurdisk), og hvor klagen blev afvist, selv om klagen blev indgivet af de
berørte enkeltpersoner, idet de havde handlet som kommune og ikke som private personer.
4
Se klagesag 5767/72 ru.fl., Østrigske kommuner mod Østrig, afgørelse af 31.05 .74.
5
Se klagesag 45129/98, Section de commune d' Antilly mod Frankrig, afgørelse af23.l l .99.
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de et distrikt inden for en kommune, da der var tale om en "statslig organisation" i konventionens forstand. Der var tale om et distrikt, der havde en eksklusiv ejendomsret til
nagle aktiver. Domstolen vurderede, at klager var en offentligretlig juridisk person, der
udøvede en del af den offentlige myndighed. Det kan være nødvendigt at sondre mellem
et offentligt organ og dets medlemmer. Et regionalt parlament vil være omfattet af det
brede statsbegreb, men det udelukker ikke, at medlemmer af parlamentet klage over
forhold, der vedrører parlamentet6 •
Begrebet "statslig organisation" omfatter organisationer, der udøver offentlige beføjelser eller administrerer offentlige tjenester under kontra/ af myndigheder7 . Ved vurderingen må der lægges vægt på organisationens juridiske status, de tildelte prærogativer,
karakteren af de udøvede aktiviteter, den sammenhæng organisationen indgår i samt
graden af uafhængighed i forhold til politiske myndigheder8. Hvis organisationen er en
"statslig organisation", er den ikke klageberettiget. Det betyder f.eks., at et offentligretligt selskab, der udfører offentlige funktioner, ikke kan klage9 • Et offentligretligt selskab, hvis bestyrelse står til ansvar for regeringen, har monopolstatus og hvis interne
strukturer og forretningsorden er reguleret i lov, kan heller ikke klage 1°. Domstolen har
afvist en klage fra et børsnoteret selskab med en dominerende markedsposition, hvor
staten altid havde været hovedaktionær og aktuelt var eneejer. Klagen vedrørte en retssag om ejerskab til aktier. Domstolen lagde vægt på, at selskabet og staten havde sammenfaldende interesser i retssagen.
Kirker og religiøse sammenslutninger vil i almindelighed være klageberettigede,
men i tvivlstilfælde må det bero på en nærmere bedømmelse afkirkens eller den religiøse sammenslutnings forhold til staten. Den svenske kirke er blevet anset for at være klageberettiget, selv om den var et offentligretligt organ, idet den ikke udøvede "govemmental powers" 11 • Den katolske kirke i Tyskland er blevet anset som en ikke-statslig
organisation, selv om kirkens status var reguleret i offentligretlig lovgivning 12 . En religiøs sammenslutning kan klage 13 . Det gælder, selv om den religiøse sammenslutning
ikke har juridisk personlighed 14 • I Holy Monastries-dommen 15 skulle Domstolen tage
stilling til, om nagle græske ortodokse kirker kunne klage over en lov, der havde betydning for kirkemes ejendomme. Domstolen lagde vægt på, at kirkeme ikke udøvede offentlige beføjelser ("govemmental powers"). Kirkemes formål var først og fremmest
6

Se klagesag 75147/17, Forcadell I Lluis m.fl. mod Spanien, afgørclse af07.05.19, §§ 16-20, om medlemmer af et regionalt parlament i Catalonien, der klagede over en midlertidig domstolsafgørelse om
suspension af parlamentets forsamling.
7 Se klagesag 53984/00, Radio France m.fl. mod Frankrig, afgørelse af23.09.03, § 26. På engelsk tales
der om "governmental powers" og på fransk "puissance publice" samt "service public".
8
Se klagesag 53984/00, Radio France m.fl. mod Frankrig, afgørelse af23.09.03, § 26. Se tillige Islamic
Republic of Iran Shipping Lines mod Tyrkiet, dom af 13.12.07, § 79. Se tillige Bursa Barosu Baskanligi
m.fl. mod Tyrkiet, dom af 19.06.18, §§ 111-113, om klage fra et advokatsamfund eller sammenslutning af
advokater, der var tillagt myndighedsbeføjelse.
9
Se klagesag 26114/95 og 26455/95, Consejo General de Colegios Oficiales de Economistas de Espana
mod Spanien, afgørelse af28.06.95, om et regulerende råd for en sammenslutning afudøvere af et bestemt erhverv.
10
Se klagesag 35216/97, Renfe mod Spanien, afgørelse af08.09.97.
11
Se klagesag 24019/94, Finska Forsamlingen i Stockholm og Hautaniemi mod Sverige, afgørelse af
11.04.96.
12
Se klagesag 12242/86, Rommelfanger mod Tyskland, afgørelse af06.09.89.
13
Se klagesag 26308/95, Institut de Pretre franc,;ais m.fl. mod Tyrkiet, afgørelse af 19.01.98.
14
Se klagesag 28626/95, Khristiansko Sdruzhenie "Svideteli na lehova" mod Tyskland, afgørelse af
03.07.97.
15
Se Holy Monastries mod Grækenland, dom af09. l 2.94, § 49.
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kirkelige og åndelige men også i et vist omfang sociale og kulturelle. Disse formål var
imidlertid ikke tilstrækkelige til, at kirkerne kunne anses for offentlige organer etableret
for at varetage offentlige og administrative formål. Kirkerne var i visse henseender offentlige redige enheder, hvilket medførte en vis beskyttelse i forhold til tredjeparter,
men deres kompetence omfattede kun vedtagelse af regler for kirkernes organisation og
udbredelsen af åndelige forhold. Kirkerne var endvidere underlagt den lokale ærkebiskop, var ikke underlagt statens kontrol og var adskilte og uafhængige af staten. Der var
derfor tale om en "ikke-statslig organisation", der kunne klage.
Selskaber kan have en sådan tilknytning til staten, at det må bero på en nærmere vurdering, om der er tale om en "statslig organisation" eller en "ikke-statslig organisation".
Som eksempel kan nævnes radio- og fjernsynsstationer, der kan have en sådan tilknytning til staten, at det må bero på en nærmere vurdering, om medieselskabet er klageberettiget. I Radio France-sagen 16 fastslog Domstolen, at en national radiostation i Frankrig kunne klage over påståede indgreb i retten til ytringsfribed. Radio France var et
statsejet selskab, hvis indtægter i det væsentlige bidrørte fra offentlige midler, og som
varetog samfundsinteresser og havde indgået aftale med staten om mål og midler. På
den anden side sikrede lovgrundlaget for selskabet kommunikationsfrihed og uafhængighed og upartiskhed i forhold til den offentlige sektor. Staten udpegede alene fire
ud af tolv medlemmer af bestyrelsen og udpegede ikke direktøren. Selskabet hav de ikke
monopol på radiovirksombed og var i det væsentlige underkastet den almindelige selskabslovgivning. Ud fra en helhedsbedømmelse fandtes der at være tale om en klageberettiget "ikke-statslig organisation". I Rundfunk-dommen 11 kunne Østrigs TV klage over
indgreb i ytringsfribed. Der var tale om en selvejende offentlig fond, der udøvede "public service" i henhold til lov. Den blev ledt af en bestyrelse, der udpegede en direktør.
Selv om bestyrelsens flertal var udpeget af det offentlige, var der krav om objektiv, alsidig og uafhængig formidling, og medlemmer var ikke underlagt instruktionsbeføjelse.
Lovgivningen sikrede redaktionel og journalistisk uafhængighed. Fonden fastsatte selv
betaling for programmer og var underlagt konkurrence. På grund af den redaktionelle og
institutionelle uafhængighed, var der tale om en "ikke-statslig organisation". Hvis der er
tale om et helt eller delvist statsejet selskab, må det beror på en konkret vurdering, om
der er tale om en statslig eller en ikke-statslig organisation 18 •
Politiske partier kan klage 19 . Samiske landsbyer i Sverige er blevet anset som en ikke-statslig organisation20 . En privat forening, der driver en afvænningsklinik for narkomaner, og hvis almennyttige funktion er anerkendt af regeringen, kan ligeledes klage21 .

16

Se klagesag 53984/00, Radio France m.fl. mod Frankrig, afgørelse af23.09.03.
Se Osterreichischer Rundfunk mod Østrig, dom af07.12.06, §§ 46-54.
18
Se Se lslamic Republic oflran Shipping Lines mod Tyrkiet, dom af 13.12.07, §§ 79-82, om et statsejet
iransk selskab, der drev erhvervsmæssig virksomhed og kunne klage. Se tillige Unedic mod Frankrig,
dom af 18.12.08, §§ 54-59, om en form for "lønmodtagemes garantifond", der betalte løn til ansatte, hvis
arbejdsgiveren var gået konkurs, og hvor selskabet indtrådte i de ansattes krav mod arbejdsgiveren. Domstolen lagde vægt på, at der var tale om en juridisk person, der var undergivet privatretlige regler og var
sammensat af personer udpeget af arbejdsgiverorganisationer, der var uafhængige af det politiske system,
og hvor selskabets midler som udgangspunkt hidrørte fra bidrag fra arbejdsgivere.
19
Se klagesag 8765/79, The Liberal Party m.fl. mod Tyrkiet, afgørelse af 18.12.80.
20
Se klagesag 27033/95, Konkiimii m.fl. mod Sverige, afgørelse af25. I 1.96.
21
Se klagesag 11921/86, Kontakt-lnforrnation-Therapie and Hagen mod Østrig, afgørelse af 12.10.88.
17
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5.2. Offerkrav og repræsentation

Efter bestemmelsen er det et krav, at klager "hævder at være blevet krænket" af en
medlemsstat. Den individuelle klageret er således betinget af, at klager er "krænket ".
Heri ligger, at klager skal være "offer" ("victim"). Heri ligger endvidere, at den individuelle klageadgang ikke er en "actio popularis" klageadgang, hvor enhver kan påtale
krænkelser, som måtte være overgået andre, idet det er et krav, at klagen indgives af
eller på vegne af en person, der hævder at være offer for en krænkelse af en eller flere af
konventionens bestemmelser. Et offer kan være et direkte offer, et indirekte offer og et
potentielt offer for en påstået krænkelse. Hertil kommer spørgsmål om repræsentation
ved indgivelse af klage på vegne af et offer. Offerkravet beskrives nærmere i det følgende.
Ved udtrykket "offer" forstås en person, der er direkte og personlig! påvirket af den
handling eller undladelse, der påstås at udgøre en krænkelse af konventionen, er genstand for klagen til Domstolen og kan henregnes til en medlemsstat22 . Personen skal
være udsat for eller risikere at blive udsat for direkte følger af den pågældende handling
eller undladelse 23 • Heri ligger et krav om, at der skal være en tilstrækkelig direkte forbindelse mellem klager og den påståede krænkelse 24 . Offerkravet er et selvstændigt
konventionsbegreb og skal ikke fortolkes og anvendes på en rigid, mekanisk og ufleksibel måde 25 . Domstolen har udtalt, at begrebet "offer" skal gøres til genstand for en dynamisk fortolkning i lyset af aktuelle samfundsforhold 26 . En person kan ikke hævde at
være offer i forhold til en handling, der midlertidigt eller vedvarende er uden juridiske
virkninger2 7 • Det forhold, at klager er anset for søgsmålskompetent ved nationale domstole i et søgsmål vedrørende de påklagede forhold kan tillægges betydning, men er ikke
i sig selv afgørende for, om klager er offer i konventionens forstand 28 .
Det er ikke et krav, at klager skal have lidt skade29 ("detriment" eller "prejudice")
som følge af den påståede krænkelse, idet spørgsmålet om, hvorvidt klager har lidt skade, kun er relevant, når der skal tages stilling til krav om erstatning efter artikel 41 30 • Til
illustration kan nævnes lnze-dommen 31 om arveregler, der diskriminerede mellem "ægte" og "uægte" børn. Klager var et "uægte" barn og havde som følge heraf krav på en
mindre del af arven end en halvbror, der var et "ægte" barn. Det forhold, at klager havde
22

Se Norris mod Irland, dom af 26.10.88, § 31, Groppera Radio AG m.fl. mod Schweiz, dom af 28.03.90,
§ 47, Open Door and Dublin Well Woman mod Irland, dom af29.10.92, § 43, Nsona mod Holland, dom
af 28.11.96, § 106.
23
Se Monnat mod Schweiz, dom af2 I .09.06, § 31.
24
Se Federation national des associations et des syndicats sportifs (FN ASS) m.fl . mod Frankrig, dom af
18.01.18, § 93.
25
Se Aksu mod Tyrkiet, dom af 15.03.12, §§ 51-52, Centre for Legal Resources on behalf of Valentin
Campeanu mod Rumænien, dom af 17 .07 .14, § 96.
26
Se Gorraiz Lizarraga m.fl. mod Spanien, dom af27.04.04, §§ 37-39.
27
Se Monna! mod Schweiz, dom af21.09.06, § 31.
28
Se Federation national des associations et des syndicats sportifs (FNASS) m.fl. mod Frankrig, dom af
18.01.18, § 95, hvor nogle foreninger eller sammenslutninger for professionelle sportsudøvere var anerkendt som søgsmålskompetente ved nationale domstole i sag om prøvelse afforanstaltningeme, men hvor
de ikke blev anerkendt som ofre i konventionens forstand.
29
Se Balmer-Schafroth m.fl . mod Schweiz, dom af26.08.97, § 26, hvor nogle personer, der havde anlagt
sag ved nationale domstole om myndigheders meddelelse aftilladelse til at drive et atomkraftværk.
30
Se Nsona mod Holland, dom af28. I l.96, § 106, Amuur mod Frankrig, dom af25.06.96, § 36, Prager
og Oberschlick mod Østrig, dom af26.04.95, § 26, Liidi mod Schweiz, dom af 15.06.92, § 34.
31
Se lnze mod Østrig, dom af28. I0.87, §§ 31-34.
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indgået et forlig med halvbroderen, der indebar, at de arvede lige meget, udelukkede
ikke, at klager var offer i konventionens forstand, og dermed klageberettiget. Forliget
indebar alene økonomisk kompensation, men vedrørte ikke den konventionsrelevante
klage som sådan, nemlig de diskriminerende arveregler.
I de fleste tilfælde giver det ikke anledning til tvivl, om klager er direkte og person/igl påvirket af den påståede krænkelse, og dermed "offer" i konventionens forstand. Til
illustration kan nævnes nogle eksempler fra praksis. Hvis der er tale om forhånende
ytringer om en gruppe af personer, og klager tilhører den pågældende gruppe og er anset
for søgsmålskompetent ved nationale domstole, vil klager være offer i konventionens
forstand, selv om udtalelseme ikke er rettet mod klager personligt32 • Forbud mod at
transmittere radioprogrammer kan udgøre et indgreb i forhold til produktionsselskabet,
selskabets ejeme, selskabets ansatte journalister samt de personer, der forhindres i at
modtage programmeme, der således alle kan anses for ofre33 . Et forbud mod at en forening rådgiver om mulighed for at få foretaget abort kan udgøre et indgreb over for foreningen, foreningens rådgivere samt kvinder, der er målgruppen for foreningens aktiviteter og kan blive berørt af forbuddet, der således alle kan hævde at være ofre34 . Ved
forbud mod at anerkende og registrere en religiøs forening, vil ikke kun stifterne, men
også medlemmer, kunne anses for direkte påvirkede og dermed ofre35 . Ved krav om at
professionelle sportsudøvere skal give oplysning om opholdssted og være til rådighed
for uanmeldt dopingkontrol vil de berørte sportsudøvere være ofre, hvorimod foreninger
eller sammenslutninger af sportsudøvere ikke vil være det, også selv om de har været
involveret i nationale retssager om foranstaltningeme 36 . I Gorraiz-dommen 37 havde en
ræk:ke personer oprettet en forening, der anlagde sag mod det offentlige for at få standset opførelsen af en dærnning, der ville påvirke medlemmemes ejendom. Efterfølgende
klagede foreningen, formanden og en række medlemmer til Domstolen. Det gav ikke
anledning til tvivl, at foreningen var klageberettiget. Uanset at formanden og medlemmeme ikke var part i den nationale proces, fastslog Domstolen derfor, at de kunne hævde at være ofre og dermed klageberettigede.
I visse tilfælde er påvirkningen af klager så indirekte og upersonlig, at klager ikke
kan anses for offer. En kvinde kunne ikke klage på vegne af en svoger, der havde begået
selvmord med hjælp fra tredjemand (eutanasi), mens svogerens retssag om ret til en
værdig død var under behandling ved nationale domstole38 . En række stærkt handicappede personer kunne ikke klage over en afgørelse, hvor en domstol bemyndigede, at
myndigheder ophørte med kunstigt at give føde og væske til en person, der lå i koma
som følge af færdselsuheld 39 . Nogle læsere af en avis var ikke ofre i forhold til en afgørelse, hvor myndigheder forbød udgivelse af den pågældende avis40 . En religiøs for32

Se Aksu mod Tyrkiet, dom af 15.03.12, §§ 50-54, om en klage fra en sigøjner over udtalelser om sigøjnere i en bog og to ordbøger.
Se Groppera Radio AG m.fl. mod Schweiz, dom af28.03.90, §§ 48-51, om en lokal antenneforening
der fik forbud mod at transmittere programmer, der blev sendt fra en radiostation i Italien.
34
Se Open Door and Dublin Well Woman mod Irland, dom af 29.10.92, §§ 41-44, om forbud mod at
rådgive om mulighed for at få foretaget abort i udlandet.
35
Se Metodiev m. fl. mod Bulgarien, dom af 15.06.17, § 24.
36
Se Federation national des associations et des syndicats sportifs (FN ASS) m.fl. mod Frankrig, dom af
18.01.18, §§ 93-95 og 101-103.
37
Se Gorraiz Lizarraga m.fl. mod Spanien, dom af27.04.04, §§ 37-39.
38
Se klagesag 48335/99, Sanles Sanles mod Spanien, afgørelse af09. Il .00.
39
Se klagesag 55185/08 m.tl., Ada Rossi m.fl. mod Italien, afgørelse af 16.12.08.
40
Se klagesag 40150/98, Tanrikulu mod Tyrkiet, afgørelse af06. Il .0l, klagesag 40153/98, <;etin mod
Tyrkiet, afgørelse af06. l 1.01, klagesag 40160/98, Kaya m.fl. mod Tyrkiet, afgørelse af06. l 1.01.
33
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ening var ikke offer i forhold til en parlamentarisk rapport, som foreningen hævede
havde afstedkommet en undertrykkende politik og love med henblik på at forhindre og
undertrykke sekter41 . En slovak af jødisk oprindelse er ikke blevet anset for at være et
offer vedrørende en vej i en slovakisk landsby, der var opkaldt efter en historisk person
med nazistiske forbindelser42 .
Hvis myndigheder efter national ret kan foretage hemmelige indgreb i privates rettigheder, herunder telefonaflytning, ransagning og overvågning af korrespondance, uden
at give de berørte underretning, kan det i praksis være umuligt for klager at godtgøre, at
et indgreb rent faktisk har fundet sted. I nogle sager var det antaget, at retsreglernes
blotte eksistens i visse tilfælde kunne udgøre en sådan risiko for personer, der kunne
blive omfattet af anvendelsesområdet, at denne risiko i sig selv udgjorde et indgreb, og
at klager som følge heraf kunne hævde at være offer43 . I andre sager lagde Domstolen
vægt på, om det var rimelig sandsynligt, at reglerne havde været bragt i anvendelse over
for klager, således at der forelå et indgreb i klagers rettigheder44 . Praksis er blevet afklaret og præciseret. Ved vurderingen af, om klager kan hævde at være offer for en krænkelse som følge af eksistensen af regler om hemmelige indgreb, lægges der vægt på to
kriterier45 • For det første, om klager potentielt kan være blevet påvirket af reglerne, enten fordi klager tilhører en gruppe af personer, der er målgruppe for lovgivningen, eller
fordi lovgivningen påvirker alle personer som brugere af kommunikationsmidler, der
kan gøres til genstand for overvågning. For det andet, om der tindes nationale retsmidler, der giver muligbed for effektiv kontrol med indgreb. Hvis der ikke tindes sådanne
effektive retsmidler, er det ikke nødvendigt at godtgøre, at der er risiko for, at reglerne
er blevet bragt i anvendelse i forhold til klager, hvorimod det kan være nødvendigt at
påvise en sådan potentiel risiko, hvis der tindes effektive retsmidler. I sager, hvor det er
muligt at klage uden at det er nødvendigt at godtgøre, at reglerne er blevet bragt i anvendelse i forhold til klager, vil Domstolens prøvelse nødvendigvis antage karakter af
abstrakt bedømmelse aj retstilstandens forenelighed med konventionen.
Hvis strafforfølgning indledes, vil vedkommende som udgangspunkt være påvirket i
en sådan grad, at han er et offer, og det vil være uden betydning, om straffesagen af den
ene eller anden grund aldrig gennernføres, herunder som følge af forældelse. Det skyldes, at den indledte strafforfølgning giver klager grundlag for at anlage, at han, hvis han
ikke ændrer adfærd eller handlernåde, risikerer på ny at blive strafforfulgt46 .
Hvis en strafforfølgning bringes til ophør eller ender med friflndelse, kan den anklagede ikke hævde at være offer for en krænkelse aj retten til en retfærdig rettergang i
medfør af artikel 6, forudsat at strafforfølgningen ikke længere påvirker eller har nega-

41

Se klagesag 53430/99, Federation Chretienne des Temoins de Jehovah de France mod Frankrig, afgørelse af06. l I .0I.
42
Se klagesag 27753/06, L.Z. mod Slovakiet, afgørelse af27.09.l l.
43
Se Klass m.fl. mod Tyskland, dom af06.09.78, §§ 33-38, Malone mod Storbritannien, dom af02.08.84,
§ 64, R.E. mod Storbritannien, dom af27.10. I 5, §§ 115-117 og 154-155, Roman Zakharov mod Rusland,
dom af04.12. l 5, § 168, med henvisning til praksis.
44
Se Roman Zakharov mod Rusland, dom af 04.12.15, § 167, med henvisning til praksis.
45
Se Roman Zakharov mod Rusland, dom af 04.12.15, §§ 170-172. Se tillige Szab6 og Vissy mod Ungarn, dom af 12.01.16, §§ 32-41, Mustafa Sezgin Tanrikulu mod Tyrkiet, dom af 18.07.17, §§ 44-47, Big
Brother Watch m.fl. mod Storbritannien, dom af 13.09.18, §§ 392-397 og 451-455 (dommen er indbragt
for Storkammeret), Centrum feir Rattvisa mod Sverige, dom af 19.06.18, §§ 90-98 (dommen er indbragt
for Storkammeret).
46
Se Bowman mod Storbritannien, dom af 19.02.98, om strafforfølgning i anledning afulovlige valghandlinger, der rejste spørgsmål i forhold til artikel 10.
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tive konsekvenser for den anklagede47 . Det samme gælder, hvis straffesagen slutter
uden en endelig domfældelse 48 . Frifindelsen indebærer som udgangspunkt, at tiltalte
ikke længere kan anses for offer. Der er imidlertid tale om et udgangspunkt med modifikationer. Det skyldes, at hvis det i en sådan situation aldrig var muligt at klage, ville
der ofte ikke være tale om praktiske og effektive rettigheder. Domstolen har f.eks. vurderet, om en domstols afgørelse om sagsomkostninger udgjorde en krænkelse af
uskyldsformodningen i en sag, der endte med frifindelse 49 , herunder på grund af forældelse50. Domstolen har ligeledes vurderet, om offentlige personers omtale af en straffesag, der endte med påtaleopgivelse, udgjorde en krænkelse af uskyldsformodningen 51 .
Domstolen har ligeledes vurderet, om det udgjorde en krænkelse af uskyldsformodningen, at en person under trussel om straf blev pålagt at medvirke til at oplyse en sag, hvor
der aldrig blev rejst tiltale 52 , eller hvor tiltalte endte med at blive frifundet 53 . Hvis der
klages over krænkelse afuskyldsformodningen, vil klager være offer, selv om straffesagen ender med dornfældelse 54 .
Det er ikke muligt at transportere rettigheder i henhold til en påstået krænkelse, så
erhververen kan anses for offer og optræde som klager5 5 .
Det er som udgangspunkt ikke muligt at klage over en retstilstand, som anses for at
være i strid med konventionen. Det er en direkte konsekvens af kravet om, at klager skal
være direkte og personligt påvirket, altså offer. Det er som udgangspunkt et krav, at
lovgivningen er blevet bragt i anvendelse i forhold til klager, og at klagers situation som
følge heraf er blevet påvirket i en sådan grad, at vedkommende er offer56 . Som ud47 Se Se Heaney og McGuiness mod Irland, dom af2 l.12.00, § 43, Quinn mod Irland, dom af21.12.00, §
43, klagesag 16147/08, Bouglame mod Belgien, afgørelse af02.03. I0. Se tillige Haarde mod Island, dom
af23.I l.17, §§ 55.
48
Se klagesag 56566/00, Kaplan mod Tyrkiet, afgørelse af28.09.04, klagesag 53648/00, Turhan mod
Tyrkiet, afgørelse af 17 .06.04, Kerman mod Tyrkiet, dom af 22.11.16, §§ 99-105, hvor straffesagerne
endte med "suspension of the pronouncement of a judgment", og hvor der i de to første sager ikke forelå
en endelig domfældelse, hvilket der imidlertid gjorde i den tredje sag.
49
Se Sekanina mod Østrig, dom af25.08.93.
50
Se Minelli mod Schweiz, dom af25.03.83.
51
Se Allenet de Ribemont mod Frankrig, dom af I 0.02.95.
52
Se Funke mod Frankrig, dom af25.02.93, Quinn mod Irland, dom af21.12.00.
53
Se Heaney og McGuiness mod Irland, dom af 21.12.00.
54
Se Kangers mod Letland, dom af 14.03.19, § 36.
55
Se klagesag 57602/09, Nassau Verzekering Maatschappij N.V. mod Holland, afgørelse af04. I0. I 1, om
krænkelse af adgangen til en domstol i medfør af artikel 6, hvor parterne i retssagen ved aftale havde
overdraget rettighederne til et forsikringsselskab.
56
Se klagesag 6422/02 m.tl., SEGI m.tl. mod Tyskland m.tl., afgørelse af23.05.02, om klage over to
fælles holdninger (2001/930 og 2001/931 af 27. december 2001) vedtaget Rådet for EU i medfør afEUtraktatens bestemmelse om retlige og indre anliggende, og hvor de organisationer, som klagerne repræsenterede, i et bilag til en afretsakterne var nævnt som terrororganisation, men hvor Domstolen ikke
vurderede, at retsakterne havde påvirket klagernes situation, og de var derfor ikke "ofre". Se tillige klagesag 62059/00, Skender mod Makedonien, afgørelse af 10.03.05, om påstået diskrimination med hensyn til
adgang til undervisning, hvor klagers barn havde haft adgang til undervisning på tyrkisk, uanset at en
forfatningsdomstol havde fastslået, at det var i strid med forfatningen at tilbyde undervisning på tyrkisk til
børn, hvis modersmål var makedonsk. Se tillige klagesag 48629/08, Hubert Caron m.tl. mod Frankrig,
afgørelse af29.06. I 0, om modstand mod genmodificerede fødevarer og hærværk begået mod en mark
med genmodificeret majs. Se tillige klagesag 65840/09, Ouardiri mod Schweiz, afgørelse af 28.06.11,
klagesag 66274/09, Ligue des musulmans de Suisse m.tl. mod Schweiz, afgørelse af 28.06.11, begge
vedrørende klage over en forfatningsændring om forbud mod opførelse afminaretter, og hvor klagerne
var henholdsvis en muslims person og nogle muslimske foreninger. Se tillige klagesag 4246/14, Chernenko m.tl. mod Rustand, afgørelse af05.02. I 9, §§ 42-49, om indsattes klage over begrænsning i adgang
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gangspunkt foretager Domstolen derfor ikke en abstrakt bedømmelse af nationale retsreglers foreneligbed med konventionen, men alene en vurdering af de pågældende retsreglers konkrete anvendelse i forhold til klager57 • Der kan imidlertid være tilfælde, hvor
nationale regler ikke som sådan har været bragt i anvendelse over for klager, men hvor
Domstolen alligevel lægger til grund, at klager har været påvirket i en sådan grad, at han
er offer og dermed klageberettiget. Enkeltpersoner kan således hævde, at en lovgivning i
sig selv krænker deres rettigheder, selv om lovgivningen ikke er blevet bragt i anvendelse i forhold til klager, hvis de risikerer at blive direkte berørt af lovgivningen 58 • Det
vil være tilfældet, hvis klager er nødt til at enten at ændre adfærd eller risikere strafforfølgning eller andre konsekvenser som følge af adfærden 59 . Som eksempel kan nævnes
lovgivning om forbud mod at færdes på offentlige steder med tilhyllet ansigt (burka
forbud), således at personen står over for valg mellem at efterkomme forbuddet og
handle i strid med egen overbevisning, eller at trodse forbuddet og risikere strafforfølgning60. Som eksempel kan endvidere nævnes nationale regler om straf for homoseksuelle forhold, der indebærer, at en homoseksuel person risikerer strafforfølgning, og det er
uden betydning, at der i praksis ikke rejses sådanne straffesager6 1• Endvidere kan nævnes Burden-dommen62 om to gamle ugifte søstre, der boede sammen og skulle arve hinanden. De klagede over regler om arveafgift, der betød, at de i modsætning til f.eks.
ægtefæller skulle betale en betydelig arveafgift. Under henvisning til søstrenes høje alder og den store sandsynlighed for, at en af dem skulle betale arveafgift, fandt Domstolen, at de var direkte påvirket af lovgivningen, så de kunne klage. Endvidere kan nævnes Sejdic-dommen 63 om to højtplacerede embedsmænd, der klagede over regler om
valg til henholdsvis et parlament og et præsidentråd, der var forbeholdt bosniere, kroater
og serbere, og hvor klagen blev behandlet, selv om klagerne ikke havde søgt at blive
valgt, idet klagerne var aktive i det offentlige liv, og det derfor var meget sandsynligt, at
de ville overveje at blive opstillet ved valg til parlamentet eller præsidentrådet.
til besøg affamilie, der fulgte aflovgivning, men hvor klagerne ikke havde familie, og ikke have gjort
brug af den begrænsede mulighed for besøg.
57
Se Correia de Matos mod Portugal, dom af04.04.18, § 115, Garib mod Holland, dom af06. l l.17, §
136, McCann m.fl. mod Storbritannien, dom af27.09.95, § 153, Olsson mod Sverige, dom af24.03.88, §
54, Bonisch mod Østrig, dom af06.05.85, § 27, Klass m.fl. mod Tyskland, dom af06.09.78, § 33, Magyar Ketfarku Kutya Part mod Ungarn, dom af20.0l .20, § 96. Se tillige klagesag 62560/00, 1-Ioffman
Karlskov mod Danmark, afgørelse af20.03.03 , og klagesag 52620/99, Jensen og Rasmussen mod Danmark, afgørelse af20.03.03 , om afvisning af en klage vedrørende den danske foreningsfrihedslov, og hvor
Domstolen ikke vurderede, at klager vedvarende og direkte risikerede at blive forhindret i at få et job eller
at blive afskediget inden for hendes fag som følge af eksklusivaftaler forenelige med foreningsfrihedsloven. Se tillige Monnat mod Schweiz, dom af2 l .09.06, §§ 32-34, hvor der ikke kunne klages over en
lovgivning om tilsyn med fjernsynsprogrammer som sådan, men alene i forhold til en konkret sag, hvor
en tilsynsmyndighcd havde truffet afgørelse vedrørende en udsendelse produceret afklager. Se tillige
Ecis mod Letland, dom af I0.01.19, § 43, hvor Domstolen ikke kunne foretage en genere I bedømmelse
afsoningssystemet generelt, men alene i det omfang klager var direkte og personligt berørt, nemlig
spørgsmålet om udgang til at deltage i en begravelse.
58 Se Open Door and Dublin Well Woman mod Irland, dom af29.I0.92, § 44, Johnston m.fl. mod Irland,
dom af 18.12.86, § 42.
59
Se Michau<l mod Frankrig, dom af06.12.12, §§ 51-53, om regler om bekæmpelse afhvidvask, hvorefter advokater har pligt til at indberette mistænkelige forhold hos klienter.
60
Se S.A.S. mod Frankrig, dom afOl.07.14, §§ 55-58.
61
Se Norris mod Irland, dom af26.10.88, Dudgeon mod Storbritannien, dom af22.I0.81 , § 41, Modinos
mod Cypern, dom af22.04.93, klagesag 45330/99, S.L. mod Østrig, afgørelse af22. l 1.00.
62
Se Burden mod Storbritannien, dom af29.04.08, §§ 33-35.
63
Se Sejdic og Finci mod Bosnien-Herzegovina, dom af 22.12.09, §§ 28-29.
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Efter praksis kan en klager også være et potentielt offer. Som eksempel kan nævnes
den ovenfor omtalte praksis om klager over lovgivning, der endnu ikke er blevet bragt i
anvendelse i forhold til klager. Som eksempel kan endvidere nævnes nationale afgørelser som, hvis de føres ud i livet, vil indebære en krænkelse. Det betyder f.eks., at det er
muligt at klage over en udvisningsafgørelse, der er endelig og kan fuldbyrdes, selv om
afgørelsen ikke er blevet gennemført. Den pågældende udlænding behøver med andre
ord ikke at vente med at klage, til vedkommende rent faktisk er blevet udsendt. Hvis der
derimod er tale om en udvisningsafgørelse, der ikke er endelig og ikke kan fuldbyrdes,
vil klager ikke være et offer6 4 . Det samme gælder, hvis en afgørelse om udvisning sættes i bero på ubestemt tid, således at afgørelsen er uden retsvirkninger6 5 . Et potentielt
offer skal kunne påvise, at der er rimelige og overbevisende holdepunkter for at antage,
at det er sandsynligt, at en krænkelse, der vil påvirke klager personligt, vil tinde sted 66 .
Det er som udgangspunkt ikke muligt at klage over krænkelser begået mod nærtstående eller myndigheders behandling aj en nærtstående67 • Det er en følge af, at klager
skal være direkte og personligt påvirket, altså offer. Det betyder, at hvis det direkte offer
for myndigheders påståede krænkelse dør, inden klagen er indgivet til Domstolen, vil
afdødes nærtstående som udgangspunkt ikke kunne klage 68 . Der er imidlertid tale om et
udgangspunkt med modifikationer. En person kan således i visse tilfælde være klageberettiget i anledning af myndigheders behandling aj en nærtstående69 • Forældre, søsken64 Se Vijayanathan og Pusparajah mod Frankrig, dom af27.08.92, § 46, Sisojeva m.fl. mod Letland, dom
af 15.01 .07, § 93.
65 Se Sisojeva m.fl . mod Letland, dom af 15.01.07, § 93.
66 Se klagesag 56672/00, Senator Lines GmbH mod Danmark m.fl., afgørelse af 10.03.04, Centre for
Legal Resources on behalf of Valentin Campeanu mod Rumænien, dom af 17.07.14, § 101.
67 Se Koch mod Tyskland, dom af 19.07.12, §§ 78-82, om en mand, der klagede over, at hans uhelbredeligt syge hustru havde fået afslag på at modtage medicin med henblik på at begå selvmord. Se tillige
Ghedir m.fl. mod Frankrig, dom af 16.07 .15, § I04, hvor en bror, mor og far til en mand, der var kommet
alvorligt til skade i forbindelse med en anholdelse ikke kunne klage over påstået krænkelse af artikel 3,
idet det alene var det direkte offer, der kunne klage. Se tillige Roigas mod Estland, dom af 12.09 .17, §§
126-129, om en mor, der klagede over, at hendes afdøde søn var blevet behandlet på hospital uden samtykke, hverken fra sønnen eller moderen. Se tillige A og B mod Kroatien, dom af20.06.19, §§ 88-91, om
en mor, der klager i anledning afpåståede seksuelle overgreb begået mod hendes barn, og hvor moderen
ikke kunne hævde at være offer for en krænkelse, og derfor ikke kunne klage i eget navn. Se tillige klagesag 23038/19, Petithory Lanzmann mod Frankrig, afgørelse af 12.11.19, §§ I 5-16, om udførelse af sperm
fra afdød søn med henblik på post mortem insemination.
68
Se klagesag 24790/04, Fairfield m.fl. mod Storbritannien, afgørelse af08.03.05, om bl.a. en datter til en
evangelisk kristen, der var blevet anholdt og idømt en bøde for at have forstyrret den offentlige orden ved
at have prædiket mod homoseksualitet på et offentligt sted, og hvor klagen blev indgivet to år efter prædikantens død, og hvor klagerne ikke fandtes klageberettigede. Se tillige Bie m.fl. mod Tyrkiet, dom af
02.02.06, §§ 21-24, om en klage vedrørende varigheden af en varetægtsfængsling og en straffesag mod en
person, som var henholdsvis gift med og far til klagerne, og hvor klagerne ikke fandtes at kunne klage,
efter at den pågældende var død.
69
Se Yasa mod Tyrkiet, dom af02.09.98, om en nevøs klage i anledning afmordet på en onkel, og Kurt
mod Tyrkiet, dom af25.05.98, §§ 130-134, om en klage i anledning af, at klagers søn var forsvundet efter
at have været frihedsberøvet. Se tillige klagesag 24209/94, Fidan mod Tyrkiet, afgørelse af29.02.00, og
Y.F. mod Tyrkiet, dom af22.07.03, § 31, om en mands klage i anledning af, at hans hustru havde fået
foretaget en gynækologisk undersøgelse, mens hun var frihedsberøvet. Se tillige Elberte mod Letland,
dom af 13.01.15, §§ 65-66, hvor klager kunne klage over, at myndigheder havde udtaget væv fra klagers
afdøde ægtefælles legeme uden at informere og indhente samtykke. Se tillige Boaca m.fl. mod Rumænien, dom af 12.01 .16, §§ 48-50, hvor nærtstående familiemedlemmer kunne klage over påstået mishandling mod en nærtstående, der var afgået ved døden af årsager, der var uden sammenhæng med klagen, og
hvor Domstolen lagde vægt på sagens karakter og det forhold, at klagerne havde bragt den pågældende på
hospital og taget del i den nationale proces, hvorfor de kunne hævde at være indirekte ofre. Se tillige
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de, nevøer og ugifte samlevere til f.eks. en person, der dør i myndigheders varetægt, er
ofre og dermed klageberettigede i anledning af en påstået konventionskrænkelse 70 • Visse personer kan, selv om de ikke er de direkte adressater for myndigheders handlinger
eller undladelser, være direkte og personligt berørt og dermed klageberettiget. Der er en
glidende overgang mellem disse tilfælde og tilfælde, hvor klager anses for at være et
indirekte offer for en krænkelse. I No/kenbockhoff-dommen 71 fandtes en enke at være
offer og dermed klageberettiget i anledning af en straffesag mod hendes afdøde mand.
Straffesagen mod manden var bl evet afsluttet som følge af mandens død. Herefter havde
myndighederne afslået hendes krav om godtgørelse af straffesagens omkostninger og
erstatning i anledning af varetægtsfængsling. Hun mente, at myndighedernes begrundelse krænkede uskyldsformodningen. Domstolen vurderede, at klager kunne godtgøre
både en berettiget indholdsmæssig interesse i hendes egenskab af afdødes arving og en
moralsk interesse i på vegne af hende selv og familien at ra renset hendes afdøde mand
fra en konstatering af skyld. I Agirre-sagen72 fandtes nære pårørende (mor, hustru, datter) at kunne klage over afgørelser, der afslog krav om erstatning med begrundelser, der
krænkede deres afdøde slægtnings uskyldsformodning, idet denne blev omtalt som medlem af terrororganisation. I Gradinar-dommen73 var klagers afdøde mand dømt i en
straffesag. En appeldomstol ophævede dommen og hjemviste sagen til fornyet behandling. Manden døde, inden den fornyede behandling fandt sted, men hustruen begærede
straffesagen gennemført for at rense mandens navn og ære, ligesom hun havde muligbed for at kræve erstatning m.v., hvis han blev frifundet. Domstolen fastslog, at hustruen var offer og kunne klage over påståede krænkelser af retten til en retfærdig rettergang
under den genoptagne straffesag. I Ressegatti-dommen74 fandtes arvinger til en person,
der havde været part i en retssag men var afgået ved døden, at kunne klage over en
krænkelse af retten til kontradiktion, da den afsagte dom var endelig og bindende for
dem som arvinger, således at dommen havde økonomiske konsekvenser for arvingerne,
der dermed var ofre. I Petrova-dommen75 fandtes en mor at kunne klage i eget navn
over, at organer var blevet fjernet eller transplanteret fra hendes søn uden hendes samtykke, efter at sønnen var død af sine kvæstelser efter et færdselsuheld.
En person kan være indirekte offer for en krænkelse. Nære familiemedlemmer til en
person, der er død eller forsvundet under omstændigheder, der rejser spørgsmål om
myndighedsansvar i forhold til artikel 2, kan klage som indirekte ofre for den påståede
krænkelse, og det er ikke afgørende, om de er legale arvinger76 • Det gælder, hvad enten
det drejer sig om statens positive eller negative forpligtelser. En nærtstående kan også
klage over frihedsberøvelse (artikel 5) i tilknytning til en klage over dødsfald eller forsvindinger (artikel 2) 77 . I en sag78 fandtes en hustru at være et indirekte offer i anledning
Karpylenko mod Ulcraine, dom af I 1.02.16, §§ 107-114, hvor en mor fandtes at kunne klage over påstået
mishandling (artikel 3) afhendes søn, der døde mens han var frihedsberøvet frihedsberøvelse.
70
Se klagesag 41488/98, A.V. mod Bulgarien, afgørelse af 25.04.99. Se tillige Nencheva m.fl. mod Bulgarien, dom af 18.06.13, § 91, om forældre til bøm, der døde af kulde på et bømehjem. Se tillige Guerdner m.fl. mod Frankrig, dom af 17.04. 14, § 52.
71
Se Nolkenbockhoffmod Tyskland, dom af25.08.87, § 33.
72
Se klagesag 75529/16 m.fl., Martinez Agirre m.fl. mod Spanien, afgørelse af25.06.19, § 37.
73
Se Gradinar mod Moldova, dom af08.04.08, §§ 90-104.
74
Se Ressegatti mod Schweiz, dom af 13.07.06, §§ 21-27.
75
Se Petrova mod Letland, dom af24.06.14, §§ 53-58.
76
Se Van Co Ile mod Storbritannien, dom af 13.11.12, § 86, Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Campeanu mod Rumænien, dom af 17.07.14, §§ 98-100, Lambert m.fl. mod Franlcrig, dom af
05.06.15, §§ 89-95.
77
Se Lykova mod Rusland, dom af22.12. I 5, §§ 64-65.
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f at bendes mand ikke kunne få registreret bendes eftemavn som sit eftemavn. En klaa; fra en person, der er indirekte påvirket af den påståede krænkelse, vil som udgangskun blive behandlet, hvis der foreligger særlige omstændigheder, hvilket navnlig
vil forudsætte, at den direkte påvirkede person ikke selv bar muligbed for at klage til
Domstolen79 . Ved vurderingen af om en person kan klage i anledning af myndigheders
behandling af en nærtstående, kan der lægges vægt på, om der er tale om tætte familiebånd, om personen bar en tilstrækkelig personlig eller retlig interesse i udfaldet af processen, og om personen tidligere bar vist interesse for sagen 80 . Det kan også tillægges
betydning, om der er tale om nære pårørende, der bar deltaget i den nationale proces 81 • I
Koch-dommen 82 blev en mand anset som offer i anledning af, at hans ubelbredeligt syge
hustru ikke kunne få ordineret dødelig medicin med benblik på at begå selvmord, og
hun efterfølgende ikke kunne få en prøvelse af myndighedemes afslag. I Lambertdommen83 fandtes nære pårørende (forældre og søskende) ikke at kunne klage på vegne
af en person, der var lammet, bevidstløs og afhængig af andre i anledning af en beslutning om at opbøre med at give føde og væske, hvilket ville føre til døden, men de kunne
selv bævde at være ofre for en (potentiel) krænkelse og dermed klage. I Akdeniz-sagen 84
fandtes en bruger af bjemmesideme myspace.com og last.fin på internettet ikke at være
et indirekte offer i anledning af en beslutning om blokering afbjemmesideme som følge
af, at de gav adgang til musik i strid med ophavsrettigbedeme. Hverken operatøreme af
hjemmesideme eller intemetudbydeme bavde anfægtet afgørelsen.
Hvis en klage udspringer af forhold, der vedrører et selskab, er det selskabet, der er
klageberettiget. Det skyldes, at selskabet er en selvstændig juridisk person. Det gælder
som udgangspunkt, selv om selskabet er under likvidation eller konkursbehandling. Efter praksis vil "selskabsmasken" kun blive gennembrudt i "ganske særlige tilfælde"
("exceptional circumstances"), således at aktionærer eller andre kan klage. Det vil navnlig være tilfældet, hvis det klart er godtgjort, at det er umuligt for selskabet at indgive
klage gennem selskabets ledelse, kurator eller likvidator8 5• Det samme gælder, hvis den
afgørelse,_der klages over, vedrører handlinger foretager af likvidator eller anden per-
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Se Burghartz mod Schweiz, dom af 22.02.94, § 18.
Se Vatan mod Rusland, dom af 07. I 0.04, §§ 38-54, navnlig § 48, om afvisning af en klage fra et nationalt politisk parti over et tidsbegrænset forbud mod, at en regional "afdeling" af det politiske parti udøvede sine aktiviteter, idet der var tale om selvstændige juridiske personer, hvor den regionale forening var
den direkte berørte, og hvor der ikke var noget til hinder for, at den regionale forening selv klagede til
Domstolen. Se Fergec mod Kroatien, dom af09.05. l 7, §§ 17-20, hvor en hustru ikke fandtes klageberettiget i anledning af en sprængningsulykke, idet manden overlevede og kunne klage.
80
Se Koch mod Tyskland, dom af 19.07.12, § 44.
81
Se Bljakaj m.fl. mod Kroatien, dom af 18.09.16, § 94.
82
Se Koch mod Tyskland, dom af 19.07.12, §§ 43-54.
83
Se Lambert m.fl. mod Frankrig, dom af05.06.15, § 115.
84
Se klagesag 20877/10, Akdeniz mod Tyrkiet, afgørelse af 11.03.14.
85
Se Agrotexim m.fl. mod Grækenland, dom af24.10.95, § 66. Se tillige Credit and Jndustrial Bank mod
Tjekkiet, dom af 21.10.03, §§ 46-52, hvor der fandtes at foreligge sådanne særlige forhold, at en direktør
og en hovedaktionær i en bank, der var sat under administration, kunne klage, selv om bankens legale
repræsentant var en administrator, idet klagen drejede sig om en manglende adgang til prøvelse afbeslutningen om at sætte banken under administration. Se tillige klagesag 30877/02, Nosov mod Rusland, afgørelse af20.I0.05. Se tillige Meltex Ltd. og Mesrop Movsesyan mod Armenien, dom af07.06.08, § 66. Se
tillige Druzstevni Zalozna Pria m.fl. mod Tjekkiet, dom af 31.07.08, §§ 99-101, om et kreditinstitut, der
blev taget under offentlig administration og kontrol på grund af økonomiske vanskeligheder, og hvor en
klage fra selskabets ledelse blev behandlet, hvorimod en klage fra medlemmerne blev afvist. Se tillige
klagesag 3240/03, Pana m.fl. mod Rumænien, afgørelse af 15.11.11, om afvisning af en klage fra aktionærer vedrørende likvidation af et selskab.
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son, der handler på vegne af selskabet86 . Det gælder endvidere forhold, herunder annullering af aktier, der direkte tager sigte på og påvirker klagers rettigheder som aktionær87 .
Hvis der derimod er tale om en eneaktionær, kan ejeren klage over forhold, der vedrører
selskabet, idet ejeren vil blive anset for direkte offer, da der ikke vil blive sondret mellem ejeren og selskabet88 . Hvis der ikke foreligger "ganske særlige tilfælde", vil aktionæreme ikke kunne klage over forhold, der vedrører selskabet, herunder begrænsninger
i mulighed for at virke som selskab, selv om sådanne foranstaltninger måtte have negativ indflydelse på værdien af aktier8 9 . Hvis en klage f.eks. vedrører et indgreb i et selskabs ejendomsret, vil aktionærer som udgangspunkt ikke være klageberettigede som
indirekte ofre for krænkelsen 90 . Det gælder, selv om klager gør gældende, at krænkelsen
har bevirket, at aktieme er faldet i værdi. På samme måde vil selskabets legale repræsentant, f.eks. en direktør, ikke være offer, hvis klagen vedrører selskabet som sådan,
f.eks. at myndigheder ikke har opfyldt en dom til betaling af et beløb til selskabet91 •
Hvis et selskab under konkurs eller likvidation har overdraget retten til at videreføre et
søgsmål til en kreditor, kan en sådan person klage, selv om retssagen vedrører selskabets rettigheder92 . Hvis en klage vedrører tvangsopløsning, tvangsfusion eller lignende,
hvorved et selskab er ophørt med at eksistere som selvstændig juridisk person, kan selskabets tidligere ejer klage på vegne af selskabet93 . Hvis selskabet er ophørt med at eksistere, kan aktionærer også være klageberettiget94 . En forening kan klage over mang-

86

Se Albert m.fl. mod Ungarn, dom af 29.01.19, § 68 (dommen er indbragt for Storkammeret).
Se Albert m.fl. mod Ungarn, dom af29.0I .19, §§ 68-69 (dommen er indbragt for Storkammeret).
88
Se klagesag 30877 /02, Nosov mod Rusland, afgørclse af 20.10.05, hvor der imidlertid var usikkerhed
om ejerforholdene, hvorfor der ikke kunne ses bort fra selskabets juridiske personlighed, hvilket betød, at
alene selskabet kunne klage. Se tillige Glas Nadezhda Eood og Elenkov mod Bulgarien, dom af 11.10.07,
§ 40. Se tillige Khamidov mod Rusland, dom af 15.11.07, §§ 123-125, hvor klager ejede et selskab sammen med en bror, der ikke var part i klagesagen, og hvor der var tale om en familievirksomhed, og hvor
klager og broderen havde fælles interesser, og hvor klager havde repræsenteret broderen for nationale
myndigheder, hvorfor klager kunne anses for "offer" vedrørende selskabet. Se tillige Kips Doo og Drekalovic mod Montenegro, dom af26.06. I 8, §§ 86-87, hvor klager var et selskab og en fysisk person, der
ejede mere end 99 % afaktierne i selskabet. Se tillige S.C. Fiercolect Impex S.r.l. mod Rumænien, dom af
13.12.16, §§ 39-41, hvor selskabet i øvrigt var bl evet opløst og slettet af selskabsregistret efter indgivelse
afklagen.
89
Se Albert m.fl. mod Ungarn, dom af 29.01.19, §§ 66-76 (dommen er indbragt for Storkammeret) om
lovindgreb mod investeringsforeninger og sparekasser, der blev underlagt begrænsninger, herunder tilsyn,
krav om godkendelse afvisse selskabsdispositioner samt krav til vedtægter.
90
Se Agrotexim m.fl. mod Grækenland, dom af 24.10.95, klagesag 528/02, Pokis mod Letland, afgørelse
af 05.10.06. Se dog modsat klagesag 30417/96, Olczak mod Polen, afgørelse af 07.11.02, §§ 57-62, hvor
værdien af klagers aktier i en bank blev nedskrevet (fra en ejerandel på 45 pct. til 0,4 pct.) som led i redningsplan for banken, og hvor klager blev anset for offer og dermed klageberettiget. Se tillige Erduran og
Em Export Dis Tie A.S. mod Tyrkiet, dom af 20.11.18, §§ 59-61.
91
Se "AMAT-G" Ltd. og Mebaghishvili mod Georgien, dom af27.09.05, §§ 32-34, "IZA" Ltd. og
Makrakhidze mod Georgien, dom af27.09.05, §§ 28-30, Meltex Ltd. og Mesrop Movsesyan mod Armenien, dom af07.06.08, § 66.
92
Se Tunnel Report Limited mod Frankrig, dom af 18.11. l 0, §§ 25-28.
93
Se Siizer og Eksen Holding A.S. mod Tyrkiet, dom af 23.10.12, § 92. Se tillige Les Authentiks et Supras Auteuil 91 mod Frankrig, dom af27.10.16, § 41, om tvangsopløsning afforening for fodboldsupportere.
94
Se Cingilli Holding A.S og Cingillioglu mod Tyrkiet, dom af2l.07.15, §§ 22-28, hvor både hovedaktionær og mindretalsaktionær kunne klage i anledning af en myndigheds overtagelse af og efterfølgende
salg af en nødlidende bank, der efterfølgende var blevct tilsidesat som ugyldige afnationale domstole. Se
tillige S.C. Fiercolect lmpex S.r.l. mod Rumænien, dom af 13.12.16, §§ 39-41, hvor klagen var indgivet
af ejer af selskabet, der var blevet opløst og slettet af registret efter indgivelse af klage.
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lende registrering eller tvangsopløsning, selv om foreningen efter national ret kun anses
for at eksistere, hvis den er registreret og ikke tvangsopløst95 .
En person, der har været udsat for en påstået krænkelse, f.eks. i anledning af den
tidsmæssige udstrækning af en frihedsberøvelse, kan klage til Domstolen selv om vedkommende har unddraget sig strafforfølgning ved at flygte ud af landet96 . Det skyldes,
at klager, mens han var under medlemsstatens jurisdiktion, havde krav på respekt af de
rettigheder og friheder, der følger afkonventionen.
Kravet om, at klager skal være "offer" for en krænkelse, fraviges i tilfælde, hvor klagen ikke vedrører konkrete enkeltsager, men derimod en såkaldt administrativ praksis.
Der er to elementer, der skal være til stede, for at der skal være tale om en administrativ
praksis, nemlig en gentagelse afhandlinger og en officiel accept herafl 7 . En "gentagelse
aj handlinger" ("a repetition of acts") henviser til et betydeligt ("substantial") anta)
handlinger, der på en eller anden måde er forbundet med hinanden på grund af de faktiske omstændigheder (f.eks. tid og sted eller de involverede personers adfærd), og som
derfor ikke blot er en flerhed af enkeltstående begivenheder. Domstolen har udtalt, at en
praksis, der er uforenelig med konventionen, består af en akkumulation af identiske eller
sammenlignelige krænkelser, der er tilstrækkelig mange og indbyrdes forbundne til ikke
blot at udgøre isolerede begivenheder eller undtagelser, men derimod et mønster eller
system98 . En "officiel accept" ("an officia! tolerance") henviser til, at handlinger, selv
om de klart er ulovlige, tolereres i betydningen, at de ansvarlige personers overordnede,
selv om de er bekendt med handlingeme, ikke gør noget for at straffe de ansvarlige eller
forhindre gentagelse, eller at en overordnet myndighed, der konfronteres med adskillige
beskyldninger, udviser ligegyldighed ved ikke at foretage en tilstrækkelig undersøgelse
af, om beskyklningeme er sande eller falske, eller at sådanne klager ikke får en retfærdig behandling ved domstolene 99 . En officiel accept kan foreligge, selv om det ikke er
godtgjort, at der foreligger en officiel accept hos de overordnede instanser, og selv om
nogle handlinger rent faktisk er blevet strafforfulgt, idet de overordnede instanser har
pligt til at tage effektive skridt til at bringe en gentagelse af handlinger til ophør 100 . Det
er ikke tilstrækkeligt, at klager hævder, at der foreligger en sådan administrativ praksis,
idet eksistensen af en sådan praksis skal underbygges af pålidelige beviser ("must be
shown by substantial evidence, namely evidence prima facie substantiating its existence") 101. Det forhold, at der er flere klagesager vedrørende det samme spørgsmål, udgør
ikke i sig selv tilstrækkeligt bevis på en administrativ praksis 102 •

95

Se Zhdanov m.fl. mod Rusland, dom af I 6.07.19, §§ 115-1 I 6.
Se Van der Tang mod Spanien, dom af I 3.07.95, § 53.
97
Se klagesag 3321-3/67, 3344/67, Danmark, Norge, Sverige og Holland mod Grækenland, rapport af
05.11.69. Se tillige Georgien mod Rusland (nr. 1), dom af03.07.14, §§ 122-127.
98
Se Irland mod Storbritannien, dom af 18.01.78, § 159, Cypem mod Tyrkiet, dom af 10.05.01, § 115,
Georgien mod Rusland (nr. 1), dom af03 .07.14, § 123.
99
Se klagesag 9940-9944/82, Frankrig, Norge, Danmark, Sverige og Holland mod Tyrkiet, afgørelse af
06.12.83, § 19, klagesag 24520/94, Caraher mod Storbritannien, afgørelse af 11.01 .00, Georgien mod
Rusland (nr. I), dom af03.07.14, § 124.
100
Se Irland mod Storbritannien, dom af 18.01 .78, § 159.
101
Se klagesag 5451/72, Irland mod Storbritannien, afgørelse af0l.10.72, Collection nr. 41, side 3 (side
85), og klagesag 9940-9944/82, Frankrig, Norge, Danmark, Sverige og Holland mod Tyrkiet, afgørelse af
06.12.83, §§ 21-23.
102
Se klagesag 24520/94, Caraher mod Storbritannien, afgørelse af 11.01 .00.
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En klage til Domstolen kan kun indgives af eller på vegne af en person, der er i
live 103 • Hvis det direkte offer er afgået eller afgår ved døden, har det betydning, om
dødsfaldet er indtrådt før eller efter indgivelse af klagen til Domstolen.
Hvis det direkte offer for en krænkelse dør inden indgivelse aj klage, er udgangspunktet, at nærtstående ikke kan klage, medmindre de selv kan hævde at være ofre for
en krænkelse. En afdød persons nærtstående kan klage, hvis klagen vedrører et spørgsmål af genere] interesse vedrørende respekt for menneskerettigheder, og de nærtstående
har en legitim interesse i at forfølge klagen, eller på grund af de direkte virkninger for
de nærtståendes egne rettigheder 104 • Afdødes nærtstående kan således klage, hvis de
selv er ofre for en krænkelse 105 . Bortset fra klager vedrørende artikel 2 og 3 er udgangspunktet, at nærtstående til afdøde ikke kan klage i en sådan situation 106 • I visse tilfælde
kan andre klager være så tæt knyttet til en klage vedrørende dødsfald og forsvindinger i
strid med artikel 2 og 3, at nærtstående efterladte kan klage, hvilket navnlig gælder klager vedrørende artikel 5 og 6, når frihedsberøvelse og strafforfølgning har tilknytning til
dødsfaldet 107 . Som nævnt ovenfor kan der forekomme tilfælde, hvor afdødes nærtstående er berørt på en sådan måde, at de selv er ofre og dermed er klageberettigede.
Hvis klager dør under behandling ef klagen, kan vedkommendes arvinger, efterladte,
bøm, tidligere ægtefælle eller samlever lignende nærtstående begære behandlingen
fremmet, når de udtrykker ønske herom og har tilstrækkelig interesse heri, og denne
interesse kan være af såvel moralsk som økonomisk karakter 1° 8 . En begæring om frem103
Se Vamava m.fl. mod Tyrkiet, dom af 18.09.09, § 111, Aizpurua Ortiz m.fl. mod Spanien, dom af
02.02.10, § 30, Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Campeanu mod Rumænien, dom af
17.07.14, § 96.
4
i0 Se Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Campeanu mod Rumænien, dom af 17.07.14, §
98.
105
Se Ressegatti mod Schweiz, dom af 13.07.06, § 23, om klage over manglende kontradiktion, jf. artikel
6, stk. I, og hvor de efterladte blev anset for ofre og dermed klageberettigede, fordi den afsagte dom havde direkte økonomisk betydning for dem. Se tillige klagesag 47826/99, Direkci mod Tyrkiet, afgørelse af
03. 10.06, om klage vedrørende en straffesag, hvor tiltalte døde efter straffesagens afslutning, og hvor den
tiltaltes far indgav klagen, der imidlertid blev afvist, da faderen ikke kunne klage. Se dog samtidig Micallef mod Malta, dom af 15.10.09, §§ 44-51, hvor det direkte offer for en krænkelse af retten til en retfærdig
rettergang døde under nationale domstoles behandling af sagen, men hvor offerets bror indtrådte i og
videreførte den nationale sag, og hvor broderen blev anset for klageberettiget. Se tillige Gradinar mod
Moldova, dom af08.04.08, §§ 90-104, hvor en tiltalt og domfældt døde, efter en appeldomstol havde
ophævet en dom og hjemvist sagen til fornyet behandling, og hvor ægtefællen begærede sagen fremmet,
idet hun ønskede at rense afdødes navn og eventuelt kræve erstatning m.v., og hvor Domstolen lagde til
grund, at hun kunne klage over den fornyede straffesag, hvor afdøde blev fundet skyldig. Se tillige
Vamava m.fl. mod Tyrkiet, dom af 18.09.09, § 111, Aizpurua Ortiz m.fl. mod Spanien, dom af02.02. IO,
§ 30. Se tillige klagesag 9035/06, Kaburov mod Bulgarien, afgørelse af 19.06.12, hvor en søn ikke kunne
klage over påstået mishandling af en far og påstået utilstrækkelig efterforskning heraf i et tilfælde, hvor
faderen var død, mens sagen verserede for nationale instanser og inden klagen blev indgivet til Domstolen.
106
Se Gradinar mod Moldova, dom af08.04.08, § 91. Se tillige klagesag 36868/03, Dupin mod Kroatien,
afgørelse af 07 .07 .09, hvor klagen vedrørte klagers mand, der var død flere måneder inden klagens indgivelse, og hvor klager hverken kunne klage på vegne af manden eller i eget navn.
107
Se Magnitskiy m.fl. mod Rustand, dom af27.08.19, §§ 278-279.
108
Se Deweer mod Belgien, dom af27.02.80, § 37, X. mod Frankrig, dom af3 I .03.92, § 26, Seherer mod
Schweiz, dom af25.03.94, § 3 I, Ahmed Sadik mod Grækenland, dom af 15.11.96, § 26, Loukanov mod
Bulgarien, dom af20.03.97, § 35, Anne-Marie Andersson mod Sverige, dom af27.08.97, § 29, Dalban
mod Rumænien, dom af28.09.99, § 39, Leger mod Frankrig, dom af30.03.09, § 43, Varnava m.fl. mod
Tyrkiet, dom af 18.09.09, § 111, Jones m.tl. mod Storbritannien, dom af 14.01.14, §§ 156-157, Centre for
Legal Resourees on behalf of Valentin Campeanu mod Rumænien, dom af 17 .07 .14, § 97. Se tillige klagesag 33071 /96, Malhous mod Tjekkiet, afgørelse af 13.12.00, hvor klagers status som universalarving i
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roe af sagen kræver en vis dokumentation for, at personen er arving eller nærtstående og
bar en legitim interesse i fortsat behandling af klagen 109 Det er ikke som sådan udtryk
for, at de personer, der begærer behandlingen af klagesagen fremmet, har eller bar baft
status af offer, men alene at deres interesse i sagen er tilstrækkelig til, at Domstolen kan
tillade sagen fremmet trods klagers død.
Ved vurdering afnærtståendes interesse i at fortsætte klagesagens behandling er det i
praksis tidligere blevet tillagt betydning, om klagen vedrørte en rettighed, der kunne
overdrages, herunder økonomiske rettigheder, eller om der var tale om en rent personlig
og ikke-overdragelig rettighed, herunder personlig frihed og privatliv 110, men dette tillægges ikke længere betydning, og pårørende kan derfor have en tilstrækkelig interesse,
selv om klagen vedrører en rent personlig rettighed, herunder frihedsberøvelse 111 •
Hvis sagen rejser spørgsmål af genere! interesse, har Domstolen endvidere muligbed
for at bestemme, at behandlingen af klagesagen skal fortsætte, selv om klager er død, og
der ikke er efterladte m.v., der kan træde ind i sagen' 12 •
Domstolen kan endvidere bestemme, at behandlingen af en klagesag skal fortsætte,
selv om en klagende juridisk person er ophørt med at eksistere, hvilket blandt andet kan
være relevant, når klagen vedrører forhold, der er årsag til, at selskabet er ophørt med at
eksistere' 13 •
Spørgsmål om offerstatus er tæt knyttet til spørgsmål om repræsentation af offeret.
Som nævnt skal en klage indgives af eller på vegne af offeret for den påståede krænkelse. Det gælder, bvad enten det drejer sig om et direkte, indirekte eller potentielt offer.
Det kan nogle gange give anledning til tvivl, hvem der kan indgive klage på vegne af
en anden, hvad enten klager er en "person", "gruppe af enkeltpersoner" eller "ikkestatslig organisation". Spørgsmålet kan f.eks. opstå i tilfælde, hvor en person, der ikke
er forældremyndighedens indehaver, ønsker at klage på vegne af et barn, eller når en
fysisk person ønsker at indgive en klage på vegne af en juridisk person.
henhold til testamente var omtvistet efter national ret. Se tillige S.G. mod Frankrig, dom af 18.09.01, hvor
en juridisk person, der var den afdøde klagers arving, ikke havdc tilstrækkelig interesse i at fremme klagers sag om bl.a. ligebehandlingsprincippet og retten til kontradiktion. Se tillige klagesag 2476/02, Thevenon mod Frankrig, afgørelse af28.02.06, hvor en person, der var klagers universalarving i henhold til
testamente, men ikke var i familie med klager, ikke havde tilstrækkelig interesse i at fremme en sag om
artikel 5 og 8. Se tillige Murray mod Holland, dom af 26.04.16, § 79, om en klage over livstidsstraf og
artikel 3. Se tillige lvko mod Rusland, dom af 15.12.15, §§ 69-70, om samlevers klage over utilstrækkelig
lægelig behandling af frihedsberøvet person, der var afgået ved døden under klagesagens behandling. Se
tillige Bagdonavicius m.fl. mod Rusland, dom af 11.10.16, §§ 49, hvor behandlingen afklagen blev
fremmet ikke kun i forhold til nogle afdøde klagere, men også en forsvunden klager, hvor nærtstående
havde udtrykt ønske om fremme af sagen. Se tillige Delecolle mod Frankrig, dom af25.10.18, §§ 38-39,
hvor klagers saml ever gennem flere år kunne fremme behandlingen af en klage over manglende mulighed
for at indgå ægteskab på grund af umyndiggørelse.
109
Se Leger mod Frankrig, dom af30.03.09, §§ 42-51.
110
Se Kurie m.fl. mod Slovenien, dom af 13.07.10, § 276.
111
Se Ergezen mod Tyrkiet, dom af08.04.14, § 29. Se tillige E.B. m.fl. mod Østrig, dom af07.1 l.13, §§
59-61, Akeline mod Litauen, dom af 16.10.18, §§ 57-59.
112
Se Karner mod Østrig, dom af24.07.03, §§ 22-28, og konventionens artikel 37, stk. I, in fine, om
fremme af behandlingen af en klagesag om forskelsbehandling på grund af seksuel orientering i strid med
artikel 14 sammenholdt med artikel 8. Se tillige Paposhvili mod Belgien, dom af 13.12.16, §§ 126-133,
hvor Domstolen fandt det ufornødent at tage stilling til, om klagers nærtstående havde en legitim interesse
i at forfølge klagen, idet hensynet til respekt for menneskerettigheder gjorde det påkrævet for Domstolen
at fremme behandlingen af sagen, jf. artikel 37, stk. l.
113
Se Capita! Bank AD mod Bulgarien, dom af24. l 1.05, §§ 78-80, hvor Domstolen blandt andet udtalte,
at kravet om, at klager skal være offer for en krænkelse, ikke kan anvendes på en stiv, mekanisk og ufleksibel måde gennem hele klagesagens behandling.
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Som udgangspunkt skal det afgøres på grundlag af nationale regler om repræsentation, om en person er berettiget til at indgive klage på vegne af en anden person. Domstolen har imidlertid udtalt, at betingelseme for at indgive en individuel klage ikke nødvendigvis er de samme som de krav, der efter national ret er afgørende for, om en person kan handle på vegne af en anden, dvs. nationale regler om "locus standi ". Domstolen har i den forbindelse fremhævet, at de relevante nationale regler herom kan varetage
andre formål end dem, der ligger til grund for artikel 34, og selv om disse hensyn nagle
gange kan være analoge, behøver de ikke altid at være det 114 .
Børn kan være ofre for en krænkelse og kan klage. Hvis det ikke er barnet selv, der
indgiver klagen, kan der opstå spørgsmål om, hvem der kan klage på vegne af barnet.
Udgangspunktet er, at det beror på national ret, om den person, der indgiver klagen, kan
repræsentere barnet, men manglende locus standi efter national ret er ikke i sig selv afgørende115. En person, der har forældremyndighed, kan klage på vegne afbarnet 116 . Ved
vurdering af, om en person, der efter national ret ikke kan repræsentere barnet, alligevel
kan indgive klage på vegne af barnet, må der lægges vægt på karakteren af båndene
mellem barnet og repræsentanten, klagens karakter, formålet med klagen samt eventuel
interessekonflikt mellem barn og repræsentant 117 . Spørgsmålet kan navnlig opstå i farnilieretlige sager, herunder om tvangsfjernelse, hvor den person, der har en interesse i at
anfægte de nationale myndigheders afgørelser, hvilket i praksis ofte vil være forældrene, måske ikke længere er berettigede til at handle på vegne af barnet, idet de har mistet
forældremyndighed. En person, der efter national ret ikke er berettiget til at repræsentere en anden, i dette tilfælde barnet, kan således ikke desto mindre i visse tilfælde handle
på vegne af barnet 118 . Domstolen har i den forbindelse udtalt, at mindreårige kan klage
114

Se Norris mod Irland, dom af26.I0.88, § 31 , Scozzari og Giunta mod Italien, dom af 13 .07.00, § 139.
Se Strand Lobben m. fl . mod Norge, dom af I 0.09 .19, § 156.
11 6
Se Petrov og X mod Rusland, dom af23.10.18, § 83, hvor en far indgav klage på egne vegne og på
vegne af et barn over en afgørelse om barnets bopæl. Se tillige Khusnutdinov og X mod Rusland, dom af
18.12.18, §§ 55-59, hvor en far klagede på egne vegne og på vegne af et barn, der boede hos bedsteforældrene/svigerforældrene, der ikke ville udlevere barnet til klager.
11 7
Se Paradiso og Campanelli mod ltalien, dom af27 .0I. I 5, § 48 (denne del af dommen blev endelig
afgjort af kammeret og er ikke behandlet i Storkammerets dom af24.0l. l 7), V.D. m.fl . mod Rusland,
dom af09.04. l 9, § 74.
118
Se Seozzari og Giunta mod ltalien, dom af 13.07.00, § 138. Se tillige klagesag 52763/99, Covezzi og
Morselli mod ltalien, afgørelse af24.01 .02, hvor forældremyndigheden på tidspunktet for klagens indgivelse kun var frataget forældrene midlertidigt. Se tillige losub Caras mod Rumænien, dom af27.07.06, §§
21-23, hvor en mor var tillagt forældremyndighed over et barn, men hvor faderen klagede på egne vegne
og på vegne afbarnet, og hvor klagen blandt andet vedrørte myndigheders afgørelse om forældremyndighed, og hvor faderen blev ansat for berettiget til at klage på vegne afbarnet. Se tillige Eberhard og M.
mod Slovenien, dom af 0 1.12.09, §§ 85-90, hvor en mor havde forældremyndigheden alene, men hvor
faderen kunne klage på egne og på barnets vegne i en sag om myndigheders utilstrækkelige bistand til at
gennemføre faderens ret til samvær med barnet. Se dog samtidig Moretti og Benedetti mod ltalien, dom
af 27.04.10, §§ 32-35, hvor en plejefamilie kunne klage på egne vegne men ikke på vegne af et barn, som
de havde haft i pleje, og som de ønskede at adoptere, men som myndigbederne havde bortadopteret til en
anden familie. Se tillige M.D. m.fl. mod Malta, dom af 17.07.12, §§ 26-27. Se tillige Paradiso og Campanelli mod Ital ien, dom af 27.01.15, §§ 48-50 (denne del af dommen blev endelig afgjort af kammeret og
er ikke behandlet i Storkammerets dom af 24.01.17), hvor et par, der havde modtaget et barn fra en rugemor i Rusland ønskede at blive registreret som forældre i ltalien, men hvor der ikke var biologiske bånd
til barnet, der var blevet fjernet fra parret og fået en ny identitet med henblik på adoption, og hvor parret
ikke fandtes at kunne klage på vegne afbarnet, men alene på egne vegne. Se tillige Strand Lobben m.fl .
mod Norge, dom af 10.09.19, §§ 156-159, hvor en mor kunne klage på egne vegne og på vegne af et barn
i anledning af fratagclse af forældremyndighed og bortadoption, uagtet at nationale myndigheder vurderede, at dette var i barnets bedste interesser.
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til Domstolen, selv om - eller netop på grund af at - de er repræsenteret af en mor, der
er kommet i konflikt med de nationale myndigheder og kritiserer myndigheders beslutninger og handlernåde som værende i strid med konventionen. Domstolen har i den forbindelse tilføjet, at selv i tilfælde af uoverensstemmelse med hensyn til den mindreåriges interesser mellem en biologisk forælder og en person, der af myndighederne er udpeget til at handle på vegne af barnet, er der en risiko for, at Domstolen aldrig vil blive
gjort bekendt med nogle af disse interesser, og at den mindreårige vil blive berøvet en
effektiv beskyttelse af sine konventionssikrede rettigheder, hvis ikke moderen i en sådan situation kunne klage på vegne af barnet. På den baggrund har Domstolen fastslået,
at en mor til et mindreårigt barn - selv om hun er blevet frataget forældremyndigheden
_ i kraft af det at være mor til barnet kan klage til Domstolen også på barnets vegne, for
derved at beskytte barnets interesser. Domstolen har ligeledes antaget, at en moster
kunne klage på vegne af nevøer, der havde boet hos mosteren siden moderens død, i en
sag hvor klagen vedrørte spørgsmål om hjemgivelse til faderen, hvilket børnene modsatte sig 119 • En plejeforælder, der klager over hjemgivelse af barnet til forældrene, kan
som udgangspunkt ikke klage på vegne afbarnet 120 . En plejeforælder, der er værge for
børn i pleje, kan klage på vegne afplejebørnl 21 •
En forælder kan klage på vegne af et barn, selv om der er fælles forældremyndighed,
og der er tale om en tvist mellem forældrene om barnet, herunder spørgsmål om udlevering af børn 122 . Hvis der er en konflikt mellem forældrene, for eksempel på grund af
beskyldninger om overgreb på et barn, og der samtidig er en potentiel konflikt mellem
den klagende forælder og barnet, kan Domstolen bestemme, at der skal udpeges en repræsentant for barnet, der kan fremføre bemærkninger og varetage barnets interesser 123 •
En forælder, der ikke har del i forældremyndighed, kan som udgangspunkt ikke klage
på vegne af et barn vedrørende en tvist mellem forældrene om f.eks. samvær, men en
sådan forælder kan naturligvis klage på egne vegne 124 •
Bedsteforældre kan klage på egne vegne, men ikke på vegne af børnebørn, hvis bedsteforældrene har en konflikt med børnebørnenes forældre om forældremyndighed, og
hvor der kan være en potentiel interessekonflikt mellem bedsteforældre og børnebørn 125 •
Hvis barnet bliver myndigt, inden Domstolen har afgjort sagen, skal den klagende
forælder være i stand til at fremvise en fuldmagt fra barnet om, at den pågældende forælder handler på vegne afbarnet 126 •
Hvis forældre klager på vegne af et barn, og forældrene efter national ret har mistet
retten til at repræsentere barnet i retlig henseende, er det afgørende, om klagen vedrører
forhold, der ligger forud for eller efter, at forældrene mistede retten til at repræsentere
barnet. Hvis klagen vedrører forhold, der ligger forud for, at forældrene blev frataget
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Se N.Ts. m.fl. mod Georgien, dom af02.02.16, §§ 55-61, hvor Domstolen lagde vægt på I) de tætte
bånd mellem moster og nevøer, 2) risikoen for at børnene ellers ville blive frataget muligheden for at
klage til Domstolen, samt 3) fraværet afkonflikt mellem mosteren og nevøerne.
120
Se V.D. m.fl. mod Rusland, dom af09.04.19, §§ 75-76, men plejeforælderen kunne klage i eget navn.
121
Se V.D. m.tl. mod Rusland, dom af09.04. I 9, §§ 80-84.
122
Se Raw m.fl. mod Frankrig, dom af07.03.13, §§ 51-52.
123
Se A og B mod Kroatien, dom af 20.06.19, § 3, hvor en mor klagede på vegne af et barn i anledning af
påståede seksuelle overgreb begået af faderen mod barnet.
124
Se K.B. m.fl. mod Kroatien, dom af07.03.l 7, §§ 109-110, hvor en mor klagede over manglende fuldbyrdelse af afgørelse om samvær med bøm, der boede hos faderen og modsatte sig samvær.
125
Se klagesag 10140/13, Kruskic m.tl. mod Kroatien, afgørelse af 25.11.14.
126
Se Raw m.tl. mod Frankrig, dom af07.03.13, § 53.
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forældremyndighed over barnet, må forældrene være berettiget til at klage på vegne af
barnet 127 •
På samme måde kan der være tilfælde, hvor en umyndig eller umyndiggjort kan klage til Domstolen over umyndiggørelsen eller følgerne heraf, selv om værgen eller en
beskikket værge udtrykkeligt tilkendegiver, at der ikke klages, eller at en allerede indgivet klage frafaldes 128 .
En person (repræsentanten), der indgiver en klage i anledning af en påstået krænkelse, der er overgået en anden person (offeret), skal som udgangspunkt være i stand til at
godtgøre, at vedkommende handler på vegne af offeret 129 • Det betyder, at klagen skal
indgives i henhold tilfuldmagt I30 • Dette krav skal anvendes med en vis fleksibilitet og
uden unødig formalisme. I visse tilfælde accepterer Domstolen klager indgivet af personer på vegne af offeret, selv om den pågældende ikke er i stand til at fremvise gyldig
fuldmagt 131 • Ved vurdering heraf lægges der vægt på, om offeret på grund af sårbarhed
er ude af stand til selv at indgive en klage, karakteren af relationen mellem offeret og
den person, der indgiver klagen, samt eventuel interessekonflikt 132 • Hvis det fremgår
tilstrækkelig klart af sagens oplysninger og dokumenter, at advokaten handler på vegne
af og efter aftale med klager, kan repræsentationen blive anerkendt, selv om der ikke
foreligger en underskrevet fuldmagt 133 . I Ilhan-dommen 134 accepterede Domstolen en
klage fra en person, der indgav en klage i eget navn i anledning af den behandling, klagers bror havde været udsat for i forbindelse med en frihedsberøvelse. Som følge af
myndigheders magtanvendelse havde broderen fået en alvorlig hjerneskade. Det direkte
offer var broderen, men det fremgik af klagen, at den var indgivet på vegne af broderen,
og at broderen på grund af sin tilstand ikke var i stand til selv at klage. Domstolen lagde
vægt på, at det fremgik af sagen, at broderen samtykkede i klagen, at der ikke var nogen
interessekonflikt mellem klager og broderen, og at klager var nært forbundet med hændelsen. I Campeanu-dommen 135 vurderede Domstolen, at en NGO havde locus standi og
127

Se A.K. og L. mod Kroatien, dom af08.0l.13, §§ 46-50.
Se Zehentner mod Østrig, dom af 16.07.09, §§ 39-41, om en umyndiggjort, der klagede over, at myndigheder ved behandling af en sag om tvangsauktion over klagers ejendom ikke havde taget hensyn til, at
hun på grund af sygdom ikke havdc været i stand til at træffe rationelle beslutninger. Se tillige D.D. mod
Litauen, dom af 14.02.12, § 97, om umyndiggjort, der indgiver klage i eget navn over umyndiggørelse og
frihedsberøvelse i institution.
129
Se f.eks. Melnik mod Ukraine, dom af28.03.06, § 56, klagesag 21727/08, Post mod Holland, afgørelse
af20.0l.09, klagesag 3240/03, Pana m.fl. mod Rumænien, afgørelse af 15. I 1.11.
130
Se Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Campeanu mod Rumænien, dom af 17.07.14, §
102, Khudobin mod Rusland, dom af26.J0.06, § 73.
131
Se Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Campeanu mod Rumænien, dom af 17.07.14, §
103.
132
Se Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Campeanu mod Rumænien, dom af I 7.07.14, §
103, Lambert m.fl. mod Frankrig, dom af 05.06.15, §§ 89-95, klagesag 39793/17, Gard m.fl. mod Storbritannien, afgørelse af 27.06.17, §§ 63-70.
133
Se J.R. m.fl. mod Grækenland, dom af25.0l. 18, §§ 65-74, om klage på vegne affrihedsberøvede
asylansøgere.
134
Se Ilhan mod Tyrkiet, dom af27.06.00, §§ 51-55.
135
Se Centrc for Legal Resources on behalf of Valentin Campeanu mod Rumænien, dom af 17.07.14, §§
104-114. Se tillige Association for the Defence of Human Rights in Romania - Helsinki Committee on
behalf oflonel Garcea mod Rumænien, dom af24.03. I 5, §§ 42-46. Se modsat klagesag 35653/12 m.fl.,
Bulgarian Helsinki Committee mod Bulgarien, afgørelse af 28.06. I 6, hvor en NGO klagede på vegne af
to mindreårige, der døde i en institution for mentalt handicappede, og som var opgivet af deres mødre,
som de ikke havde forbindelse til, men hvor der aldrig havde været nogen forbindelse mellem NGO'en og
bømene, inden de døde, og hvor NGO'en først klagede til nationale myndigheder 4-5 år efter dødsfaldet,
ligesom NGO'en ikke havde partsstatus for nationale myndighcder.
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kunne klage på vegne af person, der var afgået ved døden inden indgivelse af klagen.
Det direkte offer var en roma, der var psykisk syg og smittet med HIV. Det direkte offer
havde været i myndigheders varetægt siden tidlig barndom. Det direkte offer blev indlagt i en institution, hvor han kort tid efter afgik ved døden. Klagen drejede sig om,
hvorvidt staten var ansvarlig for utilstrækkelige behandling af offeret. Domstolen lagde
vægt på, at det direkte offer havde været i en meget sårbar person, at det direkte offer
ikke var i stand til selv at indgive en klage, at organisationen havde ført retssager i anledning af dødsfaldet, at det direkte offer ikke havde nogen nærtstående, og at myndigbeder ikke bavde beskikket en værge eller repræsentant for det direkte offer, der således
ikke havde nogen til at varetage sine interesser. Renset til sagens ekstraordinære omstændigheder og klagens alvorlige karakter vurderede Domstolen, at organisationen
kunne repræsentere det direkte offer og indgive en klage. I Lambert-dommen 136 fandtes
forældre, en halvbror og en søster til en person, der var lammet, bevidstløs og fuldstændig afhængig af andre efter et trafikuheld flere år tidligere, ikke at kunne indgive klage
på vegne af Lambert i anledning af en beslutning om at ophøre med at give føde og væske, hvilket efter klagernes opfattelse ville udgøre en krænkelse af artikel 2, 3 og 8, idet
Lambert var i live, de kunne klage på egne vegne, samt at der var en mulig interessekonflikt. I Gard-sagen 137 fandtes det unødvendigt at tage stilling til, om et forældrepar
kunne klage på vegne af et spædbarn over en beslutning om at ophøre med behandling
afbamet, der led af dødelig genetisk sygdom, idet der blev lagt vægt på, at barnet havde
fået beskikket en værge til at varetage dets interesser, og der var en mulig interessekonflikt mellem barnet og forældrene, men forældrene kunne klage på egne vegne over de
omtvistede beslutninger.
En organisation, f.eks. en menneskerettighedsorganisation, kan ikke klage til Domstolen over påståede krænkelser, der er overgået en eller flere personer, når organisationen ikke selv er offer for en krænkelse 138 . Det gælder, selv om organisationen netop bar
til formål at beskytte mod krænkelser af den omhandlede karakter. Det gælder også,
bvad enten organisationen generelt har til formål at fremme menneskerettigheder, eller
om organisationen specifikt har til formål at varetage bestemte ofres rettigheder 139 . I en
sådan situation er det et krav, at organisationen enten selv er offer, eller at den klager på
vegne af og i henhold til fuldmagt fra offeret.
Det kan give anledning til nogen tvivl, i hvilket omfangjuridiske personer, herunder
foreninger, kan klage i anledning afforhold, der vedrører et eller flere medlemmer. En
forening kan ikke klage i anledning af, at et eller flere medlemmer har været udsat for
en krænkelse 140 , og det gælder, selv om foreningen har haft partsstatus under den natio-
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Se Lambert m.fl. mod Frankrig, dom af 05 .06.15, §§ 96-106.
Se klagesag 39793/17, Gard m.fl. mod Storbritannien, afgørelse af 27.06.17, §§ 63-70.
138
Se f.eks. klagesag 51564/99, Conka m.tl. mod Bel gi en, afgørelse af 13.03.01, om en menneskerettighedsorganisation, der klagede i anledning af udsendelse af personer, der havde fået afslag på asyl. Se
tillige Nencheva m.tl. mod Bulgarien, dom af 18.06.13, §§ 92-94, om en forening, der klagede på vegne
afbøm, der døde på et børnehjem på grund afkulde.
139
Se klagesag 65542/12, Stichting Mothers of Srebrenica m.fl. mod Holland, afgørelse af 11.06.13, om
en forening til fremme af interesserne for de overlevende fra Srebrenica massakren.
140
Se klagesag 30486/96, Jens Thuesen Lauridsen m.tl. mod Danmark, afgørelse af2l.10.98, hvor en
forening klagede i anledning af en straffesag, der havde været gennemført mod et medlem. Medlemmet
var naturligvis selv klageberettiget. Se tillige klagesag 45053/98, I' Association des amis de Saint-Raphael
et de Frejus m.fl. mod Frankrig, afgørelse af29.02.00, Winterstein m.fl. mod Frankrig, dom af I 7.10.13,
§ 108, Kaos GL mod Tyrkiet, dom af 22.11.16, § 26, British Gurkha Welfare Society m.fl. mod Storbritannien, dom af 15.09.16, §§ 50-51 .
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nale proces 141 , men foreningen kan naturligvis klage på vegne af medlemmeme og i
henhold til fuldmagt. En forening kan endvidere selv være offer for en krænkelse og
dermed klageberettiget, og hvis der er tilstrækkelig mange af foreningens medlemmer,
der er direkte berørt, vil foreningen formentlig også kunne være klageberettiget. I Grande Oriente D 'ltalia-sagen 142 klagede en frimurerorden over, at ansættelse i offentlige
stillinger var betinget af, at ansøgeren erklærede ikke at være frimurer. I det omfang
klagen vedrørte artikel 8, 9 og 10, blev den afvist med den begrundelse, at klager ikke
var offer, idet de pågældende rettigheder alene kunne påberåbes af medlemmeme.
Domstolen tilføjede, at det forhold, at klager var en sammenslutning af enkeltpersoner,
ikke indebar, at foreningen havde analoge rettigheder svarende til medlemmemes. Senere fastslog Domstolen, at den samme forening var klageberettiget i forhold til artikel
11 143 • I Cha 'are Shalom-dommen 144 fandtes en religiøs sammenslutning at kunne klage
over en påstået krænkelse af artikel 9 i anledning af, at nationale myndigheder havde
nægtet at meddele tilladelse til at foretage rituelle slagtninger. Domstolen udtalte, at en
kirkelig eller religiøs organisation som sådan kan udøve de rettigheder, der er garanteret
af artikel 9, på vegne af organisationens tilhængere. I Eg/ise Metropolitaine-dommen 145
fandtes en kirke at være klageberettiget i anledning af statens nægtelse af at anerkende
kirken officielt med heraf følgende virkning for kirken og medlemmeme. I Sendommen146 fandtes en fagforening for offentligt ansatte at kunne klage over en myndigheds forbud mod, at offentligt ansatte deltog i en strejke. I Sampmelaccat-sagen 147 fandtes en forening til fremme af samisk kultur ikke at være klageberettiget i anledning af en
lov, der gav fysiske personer ret til at fiske i statsejede søer, hvilket efter foreningen
opfattelse var forbeholdt sameme. Derimod kunne de enkelte samer klage. I Savezdommen 148 kunne nogle kirker ikke klage over manglende muligbed for at indgå ægteskab og undervise i skoler, idet alene enkeltpersoner kunne hævde at være ofre for en
krænkelse af disse rettigheder, der ikke kunne udøves af den religiøse sammenslutning
som sådan. I Vallianatos-dommen 149 fandtes en forening for bøsser og lesbiske ikke at
kunne klage over en lov, der gav muligbed for indgåelse af "civilt partnerskab" mellem
personer af modsatte køn, men ikke fandt anvendelse på personer af samme køn. I
Church-dommen 150 fandtes Mormon-kirken at være klageberettiget i forhold til regler
om fritagelse for betaling af visse skatter på ejendomme, der blev benyttet af kirkens
medlemmer. I Identoba-dommen 151 fandtes en forening, der havde arrangeret en demonstration, der blev mødt med voldelig moddemonstration, ikke at kunne klage over krænkelse af demonstranters fysiske integritet (artikel 3 og 8), idet det alene var de enkelte
demonstranter, der var ofre, men foreningen kunne klage over indgreb i retten til forsamlingsfribed (artikel 11), der var blevet forstyrret som følge af den voldelige modde-
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Se British Gurkha Welfare Society m.fl. mod Storbritannien, dom af 15.09.16, §§ 50-51.
Se klagesag 35972/97, Grande Oriente D'Italia Di Palazzo Giustiniani mod Italien, afgørelse af
21.10.99.
143
Se Grande Oriente D'Italia Di Palazzo Giustiniani mod Italien, dom af02.08.0l, § 16.
144
Se the Jewish liturgical association Cha'are Shalom ve Tsedek mod Frankrig, dom af27.06.00, § 72.
145
Se Egl ise Metropolitaine de Bessarabie m.fl. mod Moldavien, dom af 13.12.01, § I 01 .
146
Se Enerji Yapi-Yol Sen mod Tyrkiet, dom af21.04.09, § 24.
147
Se klagesag 42969/98, Johtti Sapmelaccat Ry m.fl. mod Finland, afgørelse af 18.01 .05.
14 8
Se Savez Crkava "Rijec Zivota" m.fl. mod Kroatien, dom af09.12.10, § 125.
149
Se Vallianatos m.fl. mod Grækenland, dom af07.l 1.13, § 48.
150
Se The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints mod Storbritannien, dom af 04.03.14, § 23.
151
Se Jdentoba m.fl. mod Georgicn, dom af 12.05.15, §§ 44-49.
142

122

589

rnonstration. I FNASS-dommen 152 fandtes faglige organisationer for professionelle
sportsudøvere ikke at kunne klage i anledning af foranstaltninger som led i dopingkontrol, hvorimod de berørte sportsudøvere kunne klage. I SIA-dommen 153 fandtes en forening til kollektiv håndhævelse af ophavsrettigheder til musik at kunne klage over en
afgørelse, der pålagde organisationen at indgå aftale om offentlig fremførelse af musik,
selv om rettighedshaveme var musikerne og ikke foreningen, idet foreningen var tillagt
rettigheder i forbindelse med overdragelsen, herunder til at fastsætte royalty.
Om en fysisk person lovligt repræsenterer en juridisk person eller "ikke-statslig organisation", der har klaget, må som udgangspunkt afgøres efter nationale tegningsregler, og der skal meget til for ikke at anerkende en faktisk repræsentation 154 . Spørgsmålet
kan opstå, hvis et selskab eller en forening skifter ledelse under klagesagens behandling 155. Hvis klager er en fysisk person og et selskab, som ejes og kontrolleres af den
fysiske person, vil Domstolen ikke sondre mellem personen og selskabet med hensyn til
offerkravet 156 . Hvis et selskab har indgivet en klage, men tages under konkursbehandling under klagesagens behandling, kan Domstolen fremme behandlingen, uden at lade
dette athænge af, om kurator eller administrator udtrykker ønske herom 157 . Det er muligt at klage på vegne af et selskab, der har været offer for en krænkelse, men efterfølgende er ophørt med at eksistere 158 . Det forhold, at et selskab går konkurs, påvirker ikke
selskabets status som "offer", og insolvens fratager ikke selskabet for retten til at påberåbe sig konvention 159 . En direktør og legal repræsentant for et selskab kan klage på
vegne af selskabet, selv om det er under likvidation og en likvidator er udpeget, hvis
klagen vedrører likvidationen og selskabet ikke har haft tilstrækkelig mulighed for at
anfægte udpegning af likvidator 160 . En mindretalsaktionær kan i visse tilfælde være offer i forhold til krænkelser, der vedrører selskabets forhold. I en sag 161 havde en mindretalsaktionær og direktør i et selskab anlagt erstatningssag mod en offentlig myndighed i
anledning af et afslag på en ansøgning om en tilladelse til virksomheden. Vedkommende klagede over sagsbehandlingstiden for de nationale domstole. Domstolen vurderede,
at aktionæren og direktøren var klageberettigede. Domstolen har endvidere behandlet en
klage fra en person over forhold, der vedrørte et selskab, der var under konkursbehandling162. Klager var hovedaktioner, og klagen vedrørte behandlingen af konkursboet.
Klager havde derfor en direkte og personlig interesse i sagen. Hvis der klages på vegne
af en forening, kan foreningens legale repræsentanter klage på vegne af foreningen, og
152

Se Federation national des associations et des syndicats sportifs (FNASS) m.tl. mod Frankrig, dom af
18.01.18, §§ 93-95 og 101-103.
153
Se SIA AKKA/LAA mod Letland, dom af 12.07.16, §§ 46-50.
154
Se Canea Catholic Church mod Grækenland, dom af 16.12.97.
155
Se the Jewish liturgical association Cha'are Shalom ve Tsedek mod Frankrig, dom af27.06.00, § 57,
hvor der opstod spørgsmål om, hvorvidt foreningen havde frafaldet klagen til Domstolen.
156
Se Pine Valley Dcvelopements Ltd. m.fl. mod Irland, dom af 29.11.91, § 42. Se tillige klagesag
30877/02, Nosov mod Rusland, afgørelse af 20. I 0.05, hvor Domstolen fremhævede, at eneejeren kan
hævde at være "offer" med hensyn til forhold, der vedrører selskabet, da der ikke er risiko for uenighed
mellem aktionærer eller mellem aktionærer og selskabsledere.
157
Se Spacek mod Tjekkiet, dom af09.l l.99, § 37.
158
Se Pine Valley Developements Ltd. m.fl. mod Irland, dom af29.l l.91, § 42.
159
Se Pine Valley Developements Ltd. m.tl. mod Irland, dom af 29.11.91, § 42, Satakunnan Markkinaporssi Oy og Satamedia Oy mod Finland, dom af27.06. I 7, §§ 94-95.
160
Se Cooperativa de Credit Satmareana mod Rumænien, dom af 11.03.14, §§ 28-29.
161
Se Neves e Silva mod Portugal, dom af27.04.89, § 39, hvor klager ejede 30 pct. afaktierne og var
direktør i selskabet.
162
Se G.J. mod Luxembourg, dom af26. I 0.00, §§ 23-24.
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hvis foreningen er ophørt med at eksistere som følge af den påståede krænkelse kan
foreningens tidligere legale repræsentanter indgive klage 163 .
5.3. Fortabelse af offerstatus

Klager skal være "offer" på tidspunktet for klagens indgivelse, mens klagen er under
behandling og indtil Domstolen træffer afgørelse i sagen 164. Det følger af praksis, at en
klager, der har været offer for en krænkelse, under visse betingelser kan miste status aj
offer. Denne praksis skal ses i lyset af princippet om udtømmelse af nationale retsmidler
eller oprejsning ved de nationale myndigheder ("the rule of local redress").
Når en medlemsstats myndigheder træffer foranstaltninger, der omgør eller formilder
virkningerne af den handling eller undladelse, der er genstand for klagen til Domstolen,
fratages en sådan person i princippet status af offer, når de nationale myndigheder (1)
udtrykkeligt eller indirekte ("either expressly or in substance") anerkender krænkelsen
og (2) råder bod på krænkelsen ("afford redress") 165 . Begge betingelser skal være opfyldt. Hvis krænkelsen anerkendes, men der ikke rådes bod på krænkelsen, vil klager
fortsat være offer. Tilsvarende hvis der rådes bod på krænkelsen, men der ikke foreligger en tilstrækkelig anerkendelse. Det beror på den enkelte sags omstændigheder, herunder karakteren af konventionskrænkelsen, om der er rådet tilstrækkelig bod på en
krænkelse 166 .
En indsigelse om, at klager ikke er (eller ikke længere er) "offer", vil ofte blive fremført af staten, men Domstolen kan også rejse spørgsmålet af egen drift. Tidligere fulgte
det klart af praksis, at Domstolen kunne vurdere spørgsmålet om offerstatus på et hvilket som stadie af sagens behandling og af egen drift 167 . Nu følger det af praksis, at en
indsigelse vedrørende admissibilitet, herunder offerstatus, så vidt indsigelsens karakter
og sagens omstændigheder tillader det, bør fremføres af staten i de mundtlige eller
skriftlige bemærkninger vedrørende admissibilitet og uden unødig forsinkelse 168 , medmindre indsigelsen er baseret på begivenheder, der er indtrådt efter en afgørelse om admissibilitet169, eller indsigelsen vedrører Domstolens jurisdiktion snare end et spørgsmål
om admissibilitet 170 . Der skal ikke altid så meget til før Domstolen vil vurdere spørgsmålet af egen drift 171 . Selv om en indsigelse om offerstatus ikke fremsættes rettidigt, er
163

Se Sindieatul "Pastorul Cel Bun" mod Rumænien, dom af09.07.13, § 70.
Se klagesag 50755/99, Ihasniouan mod Spanien, afgørelse af28.06.01, Siliadin mod Frankrig, dom af
26.07.05, § 61 , Freimanis og Lidums mod Letland, dom af09.02.06, § 65, Seordino mod Italien (nr. I),
dom af29.03.06, § 179, Pizzati mod Italien, dom af 29.03.06, § 69, Coeehiarel\a mod ltalien, dom af
29.03.06, § 70, Zullo mod ltalien, dom af29.03.06, § 72, Giifgen mod Tyskland, dom af0l.06. 10, § 115,
Tanase mod Moldova, dom af27.04.I0, § 106, Regner mod Tjekkiet, dom af 19.09.17, §§ 96-97.
165
Se Nsona mod Holland, dom af 28.11.96, § I 06, Liidi mod Sehweiz, dom af 15.06.92, § 34, Eekle mod
Tyskland, dom af 15.07.82, §§ 64-70, Seordino mod ltalien (nr. 1), dom af29.03.06, § 180, Pizzati mod
Italien, dom af 29.03.06, § 70, Coeehiarella mod ltalien, dom af 29.03.06, § 71 , Zullo mod ltalien, dom af
29.03.06, § 73, Gafgen mod Tyskland, dom afO 1.06.10, § 115.
166
Se Giifgen mod Tyskland, dom af0l.06.10, § 116, Sakhnovskiy mod Rustand, dom af02. I l.10, § 70,
Kurie m.fl. mod Slovenien, dom af26.06.12, § 259.
167
Se f.eks. A.D. m.fl. mod Tyrkiet, dom af22.07.14, § 78.
168
Se Mustafa Tune og Feeire Tune mod Tyrkiet, dom af 14.04.15, § 122.
169
Se Mustafa Tune og Fecirc Tune mod Tyrkiet, dom af 14.04.15, § 123.
170
Se Mustafa Tune og Fecire Tune mod Tyrkiet, dom af 14.04.15, § 124.
17 1
Se Babajanov mod Tyrkiet, dom af 10.05.16, § 69, hvor Domstolen selv havde stillet spørgsmål herom, og hvor staten havde argumenteret for manglende udnyttelse af nationale retsmidler bl.a. under henvisning til ny lovgivning. Se tillige klagesag 4246/ 14, Chemenko m.fl. mod Rustand, afgørelse af
05.02.19, §§ 42-49, hvor Domstolen af egen drift vurderede, om klager var "vietims".
164
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der ikke noget til hinder for, at Domstolen af egen drift behandler spørgsmålet, da offerstatus er et spørgsmål, der vedrører Domstolens kompetence 172 .
Hvis klager har lidt økonomisk tab eller ikke-økonomisk skade som følge af konventionskrænkelsen, tillægges det betydning, om staten har betalt erstatning 173 • I visse tilfælde vil det være tilstrækkeligt, at der efter national ret er en tilstrækkelig klar og silcker adgang til at fremsætte krav om erstatning 174 . I visse tilfælde er det ikke tilstrækkeligt at anerkende krænkelsen og betale erstatning, idet det kræver handling, hvis der skal
rådes bod på krænkelsen, herunder en effektiv efterforskning 175 . Det er ikke et krav, at
en erstatning svarer nøje til den erstatning, Domstolen ville tilkende i en lignende sag,
men hvis erstatningen er uforholdsmæssig lav, vil klager ikke miste status af offer 176 .
Der henvises til gennemgangen nedenfor om sager om lang sagsbehandlingstid.
Spørgsmål om fortabelse af offerstatus har stor praktisk betydning. Myndigheder,
herunder domstole, skal nemlig "sikre" konventionens rettigheder og fribeder, jf. artikel
1. Heri ligger bl.a., at de skal medvirke til at forhindre krænkelser. De samme myndigheder må, hvis der er sket en krænkelse af konventionen, have pligt til at råde bod herpå. Det er en følge af konventionssystemets subsidiære karakter, hvor det først og
fremmet påhviler staten selv at sikre konventionens overholdelse. Her kommer praksis
om fortabelse af offerstatus ind i billedet. Hvis myndigheder handler på den rigtige måde, har de muligbed for at forhindre, at en klage efterfølgende indbringes for Domstolen, ligesom de kan afstedkomme, at Domstolens behandling af en allerede indbragt
klage bringes til ophør.
Det er ikke tilstrækkeligt, at der træjfes en for klager gunstig afgørelse. Det er herudover et krav, at nationale myndigheder enten udtrykkeligt eller stiltiende har erkendt den
påståede krænkelse, ligesom de om nødvendigt skal have rådet bod herpå 177 •
Det forhold, at en medlemsstat er i færd med eller måske allerede har gennemført en
ændring aj den nationale reistilstand, der er årsagen til klagen til Domstolen, har ikke i
sig selv betydning for klagers status af offer' 78 .
Hvis klager har anlagt retssag mod staten om en påstået krænkelse, men vælger at afslutte retssagen ved et farlig med staten, vil klager som udgangspunkt ikke længere
kunne hævde at være offer 179 . Hvis klager har anlagt retssag mod offentlige myndigheder i anledning af, at en nærtstående er blevet dræbt af myndighedspersoner, og klager
vælger at indgå et forlig, hvor klager får tilkendt økonomisk kompensation, vil klager
som udgangspunkt ikke længere være offer i anledning af den påståede krænkelse af
artikel 2 180 . Hvis klager i en tvist med staten accepterer at modtage økonomisk kompensation, mister klager ikke nødvendigvis status af offer, når klager ikke samtidig har accepteret størrelsen af den økonomiske kompensation 181 •
172

Se Buzadji mod Moldova, dom af05.07. l 6, §§ 68-70.
Se Colgecen mod Tyrkiet, dom af 12.12.17, §§ 37-40.
174
Se Al Husin mod Bosnien-Herzegovina, dom af 25.06.19, §§ 89-91, hvor en domstol havde fastslået,
at frihedsberøvelse var i strid med artikel 5, og hvor klager havde muligbed for at kræve erstatning.
175
Se Jevtovic mod Serbien, dom af03.12. l 9, § 61.
176
Se Jevtovic mod Serbien, dom af03. l 2. l 9, § 62.
177
Se Amuur mod Frankrig, dom af25.06.96, § 36, Dalban mod Rumænien, dom af28.09.99, § 44.
178
Se Johnston m.fl. mod Irland, dom af 18.12.86, § 43.
179
Se klagesag 35622/04, Chagos Islanders mod Storbritannien, afgørelse af 11.12.12.
180
Se klagesag 24520/94, Caraher mod Storbritannien, afgørelse af 11.01.00, klagesag 45305/99, Powell
mod Storbritannien, afgørelse af04.05.00. Se ligeledes klagesag 55554/00, Rechachi m.fl. mod Storbritannien, afgørelse af I 0.06.03, om en klage vedrørende anholdelse og fiihedsberøvelse.
181
Se Beinarovic m.fl. mod Litauen, dom af25.06. I 9, § 15.
173
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Der findes en righoldig praksis om fartabeise aj offerstatus. I det følgende omtales
nagle få men langt fra udtømmende eksempler.
Artikel 2 og 3. Hvis klager har været udsat for mishandling i strid med artikel 3, og
de ansvarlige identificeres og retsforfølges, vil klager som udgangspunkt miste status af
offer 182 . Hvis der er tale om myndighedspersoners forsætlige mishandling i strid med
artikel 3, er det ikke tilstrækkeligt, at forholdet anerkendes og der betales erstatning, idet
det er et krav, at myndigheder foretager en effektiv undersøgelse eller efterforskning, og
at der herudover om nødvendigt er betalt erstatning 183 . Hvis der klages over magtanvendelse, der resulterer i dødsfald, og der gennemføres en effektiv efterforskning og de
ansvarlige betjente straffes og der tilkendes erstatning eller er muligbed for at kræve
erstatning, kan klager miste status af offer 184 • Hvis der klages over uforholdsmæssige
mag/anvendelse, er det ikke tilstrækkeligt, at betjentene dømmes, hvis den idømte straf
er uforholdsmæssig lav 185 . Det samme gælder, hvis en tilkendt erstatning er uforholdsmæssig lav 186 . Hvis der klages over vold begået af betjente, er det ikke tilstrækkeligt, at
domstole anerkender krænkelsen og tilkender erstatning, hvis myndigheders reaktion
har været utilstrækkelig med den virkning, at de ansvarlige er gået fri 187 . Hvis der klages over krænkelse af positive pligter til at beskytte mod andre private, og der foreligger
anerkendelse, men en erstatning er væsentlig lavere end hvad Domstolen ville tilkende,
mister klager ikke status af offer188 . Hvis der klages over myndigheders drab eller utilstrækkelig beskyttelse af liv i strid med artikel 2, er det i almindeligbed et krav, at der
gennemføres en effektiv efterforskning, og uden en sådan vil klager i almindeligbed
ikke miste status af offer, men det anderkendes, at det de jure eller de facto kan være
182
Se Gafgen mod Tyskland, dom af0l .06.10, §§ 120-130, om betjente der truer en anholdt med vold for
at fremskaffe oplysninger, og hvor de ansvarlige tiltales og dømmes, men hvor straf i form af dagbøder
var uforholdsmæssig lav, således at der ikke var rådet tilstrækkelig bod på krænkelsen.
183
Se Camdereli mod Tyrkiet, dom af 17.07.08, §§ 26-30, hvor klager havde været udsat for vold begået
afpoliti, og hvor domstole havde anerkendt krænkelsen og tilkendt erstatning, men hvor det centrale i
sagen var myndigheders utilstrækkclige reaktion, der i praksis havde indebåret, at de ansvarlige gik fri. Se
tillige Vladimir Romanov mod Rustand, dom af24.07.08, §§ 76-90, om utilstrækkelig efterforskning af
mishandling i strid med artikel 3, hvor betaling af erstatning ikke var tilstrækkeligt til at miste offerstatus.
Se tillige Gafgen mod Tyskland, dom af 0 1.06. I 0, §§ 116-1 I 9, hvor der forelå en udtrykkelig anerkendelse af, at politi i strid med artikel 3 havde truet en anholdt med fysisk mishandling i strid med artikel 3, og
hvor der var gennemført en undersøgelse, der resulterede i tiltalerejsning og domfældelse afto betjente,
men hvor sanktionen (dagbøder) var uforholdsmæssig lav. Se tillige Razzakov mod Rusland, dom af
05.02. I 5, §§ 49-51, om forsætlig mishandling hvor erstatning tilkendt i en ei vil sag ikke fratog klager
status afoffer. Se tillige Cestaro mod [talien, dom af 07.04.15, §§ 229-235, Grecu mod Moldova, dom af
30.05.17, §§ 21-22. Se tillige Jevtovic mod Serbien, dom af03.12. l 9, §§ 61-63, hvor klager påstod, at
han havde været udsat for tortur, og hvor myndigheder havde anerkendt "umenneskelig behandling", men
havde betalt utilstrækkelig erstatning og ikke foretaget efterforskning.
184
Se klagesag 23307/10, Tursun mod Tyrkiet, afgørelse af22.05. l 8, hvor klagers nærtstående blev skudt
af en betjent, der ville bringe klagers bil til standsning, og hvor betjenten blev straffet for uagtsomt mandrab ved at have overskredet grænscrne for lovlig nødværge, ligesom der blev tilkendt erstatning. Se
tillige klagesag 39374/09, Dub mod Moldova, afgørelse af05.06.18, hvor der blev gennemført en efterforskning, den ansvarlige betjent dømt og straffet med fængsel, ligesom klager havde mulighed for at
kræve erstatning. Se tillige Vazagashvili og Shanava mod Georgien, dom af 18.07.19, § 74.
185
Se Nikolova og Velichkova mod Bulgatien, dom af20.12.07, §§ 58-64, Darraj mod Frankrig, dom af
04. I 1.10, §§ 48-49, Vazagashvili og Shanava mod Georgien, dom af 18.07.19, §§ 93-95.
186
Se Darraj mod Franktig, dom af04. l l. l 0, § 50, hvor klager fik tilkendt 5.000 EUR i et tilfælde, hvor
erstatningsniveauet efter Domstolens praksis var 15.000 EUR. Se tillige Jevtovic mod Serbien, dom af
03.12.19, § 62.
187
Se Camdereli mod Tyrkiet, dom af 17.07.08, §§ 26-30.
188
Se Gjini mod Serbien, dom af 15.01.19, §§ 55-56.
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urouligt at gennemføre en efterforskning, f.eks. hvis der er sket frifindelse, forholdene er
forældede eller der er gået meget lang tid, og i så fald må det bero på en konkret vurdering, om klager har m~stet status af offer på grund af ane_rkendelse _og kompensation,
men uden tilsagn om 1værksættelse af fornyet efterforsknmg 189 . Hvis der klages over
forhold under frihedsberøvelse, er det ikke tilstrækkeligt, at en person, der klager over
forhold under varetægtsfængsling, får fratrukket perioden med varetægtsfængsling i den
idømte fribedsstraf190. Det er heller ikke tilstrækkeligt, at en person får en væsentlig
nedsat fængselsstraf på grund af de meget strenge forhold, under hvilke den pågældende
har været varetægtsfængslet, hvis det ikke i vendinger svarende til artikel 3 's fastslås, at
forholdene bar været uacceptable, idet der i så fald ikke foreligger en tilstrækkelig anerkendelse191. Hvis der foreligger en anerkendelse af de utilstrækkelige forhold under fribedsberøvelse, men en tilkendt erstatning er uforholdsmæssig lav sammenlignet med
Domstolens praksis i tilsvarende sager, vil klager forsat være offer 192 . Hvis der klages
over tilsidesættelse af positive pligter, der resulterer i en frihedsberøvet persons død, og
krænkelsen anerkendes og der betales passende erstatning, vil klager som udgangspunkt
miste status af offer 193 . Hvis der klages over forhold under frihedsberøvelse, er det ikke
tilstrækkeligt at anerkende krænkelsen, hvis den tilkendte erstatning ikke dækker hele
den periode, hvor forholdene har været utilstrækkelige 194 . Hvis der klages over utilstrækkelig undersøgelse i anledning af behandling på hospital, og nationale domstole
både fastslår, at der er handlet ansvarspådragende, og at undersøgelsen har været utilstrækkelig, og de endvidere tilkender erstatning, vil klager miste status af offer 195 . Hvis
der klages over uagtsomt forvoldt skade, som myndigheder er ansvarlige for, og der har
været en tilstrækkelig efterforskning, der resulterer i anerkendelse af statens ansvar og
tilkendelse af erstatning, vil klager ikke være offer 196 . Hvis der klages over afslag på
asyl og risiko for tvangsmæssig udsendelse, men klager meddeles asyl under klagesagens behandling, mister klager status af offer 197 . Hvis der klages over, at tvangsmæssig
hjemsendelse vil være i strid med artikel 3, men den pågældende ikke længere risikerer
hjemsendelse, vil en sådan person i princippet ikke kunne hævde at være et offer, og det
gælder, hvad enten pågældende meddeles opholdstilladelse eller risikoen for tvangs-

189

Se klagesag 52538/09, Taddemir m.tl. mod Tyrkiet, afgørelse af 12.03.19, §§ 14-16, klagesag
5809/13, Karaca mod Tyrkiet, afgørelse af 12.03.19, §§ 13-15, begge om afslutning af en klagesag i medfør af artikel 37 på grund af en "unilateral declaration" fra staten.
190
Se De Jong, Baljet og Van den Brink mod Holland, dom af 22.05.84, § 41, Van der Sluijs, Zuiderveld
og Klappe mod Holland, dom af22.05.84, § 37.
191
Se Mathew mod Holland, dom af 29.09.05, §§ 148-151, hvor klageren blev idømt 3 år og 6 måneders
fængsel i stedet for 5 år, og hvor domstolen fremhævede, at de strenge forhold under varetægtsfængslingen "nærmede sig grænseme for det acceptable".
192
Se Nikitin m.tl. mod Estland, dom af29.0l.18, §§ 195-201.
193
Se klagesag 9342/16, Kaya m.tl. Tyrkiet, afgørelse af 20.03.18.
194
Se Rooman mod Belgien, dom af31.0l.19, §§ 130-133.
195
Se Floarea Pop mod Rumænien, dom af06.04. IO, §§ 33-47.
196
Se Akdemir og Evin mod Tyrkiet, dom af 17.03.15, §§ 58-69, hvor spørgsmålet ikke blev vurderet i
forhold til offerkravet, men statens pligter i medfør afartikel 2. Se endvidere klagesag 12647/11, Uyar
m.tl. mod Tyrkiet, afgørelse af 11.10.16, §§ 65-75, om et dødeligt færdselsuheld, som en offentlig myndighed var ansvarlig for, og hvor en myndighed blev dømt til at betale erstatning i en civil sag. Se tillige
klagesag 39214/12, Ozevin m.tl. mod Tyrkiet, afgørelse af 15. I 1.16, om dødsfald på grund af eksplosion,
hvor den ansvarlige officer i militæret var bl evet straffet, ligesom statens ansvar var fastslået og klagerne
tilkendt erstatning.
197
Se l.M. mod Frankrig, dom af 02.02.12, § 95, men hvor den del af klagen, der vedrørte artikel 13 og
retsmidler blev behandlet. Se tillige M.A. mod Cypem, dom af 23.07.13, §§ 109-110.
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mæssig udsendelse af anden grund ophører 198 . I en sag 199 hævdede nogle personer, der
havde fået afslag på asyl, at en tvangsmæssig hjemsendelse ville indebære en krænkelse
af artikel 2, 3 og 8. Da klagerne efterfølgende havde fået asyl i et tredjeland, og de dermed ikke længere risikerede tvangsmæssig hjemsendelse, kunne klagerne ikke længere
hævde at være ofre i konventionens forstand.
Artikel 5. Hvis der klages over ulovlighedfrihedsberøvelse, er det ikke tilstrækkeligt
til at råde bod på krænkelsen, at afgørelsen om frihedsberøvelse tilsidesættes, idet det
som udgangspunkt også er et krav, at der betales erstatning 200 . Hvis en national domstol
fastslår, at frihedsberøvelsen har været ulovlig, kan det være tilstrækkeligt til at miste
status af offer, at der på grundlag af en sådan afgørelse er muligt at fremsætte krav om
erstatning201 • Hvis der klages over ulovlig frihedsberøvelse, er det ikke tilstrækkeligt, at
der tilkendes erstatning for varetægtsfængsling, når der ikke herved foreligger anerkendelse af ulovligheden 202 . Hvis frihedsberøvelsens ulovlighed anerkendes og resulterer i
en strafreduktion i forhold til krænkelsens omfang, kan klager mister status af offer203 .
Artikel 6. Som gennemgået ovenfor kan en person, der er frifundet i en straffesag,
som udgangspunkt ikke klage over krænkelse af processuelle garantier i forbindelse
med retssagen, idet klager ikke kan hævde at være offer2° 4 . Det er dog ikke altid tilstrækkeligt, at en person, der klager over processuelle krænkelser i forbindelse med en
straffesag, ender med at blive frifundet i straffesagen205 • Hvis der klages over krænkelser af artikel 6 i forbindelse med en afsluttet retssag, er det ikke nødvendigvis tilstrækkeligt, at krænkelsen anerkendes og sagen genoptages, idet det beror på en helhedsbedømmelse af processen, herunder den genoptagene retssag, om klager har mistet status
af offer, og det er et krav, at den genoptagne retssag behandles tilstrækkelig hurtigtog i
overensstemmelse med de krav, der følger af artikel 6206 . Hvis der klages over, at et
vidne ikke blev ført under en straffesag, er det ikke tilstrækkeligt, at straffesagen genoptages, vidnet føres og der frifindes, hvis der ikke samtidig foreligger nogen anerkendelse
af den påståede krænkelse 207 • Det er heller ikke tilstrækkeligt, at en person, der klager
over manglende offentlig og mundtlig domsforhandling i en straffesag, ender med at
blive frifundet, uden at frifindelsen har noget med den påståede konventionskrænkelse
at gøre 208 . Det er heller ikke tilstrækkeligt, at en anklaget, der frifindes, får tilkendt erstatning for lang sagsbehandlingstid eller tidsmæssig udstrækning af varetægtsfængs198
Se F.G. mod Sverige, dom af23.03.16, §§ 73-84, hvor en udsendelsesordre udløb, så det var muligt at
søge om asyl på ny, men hvor Domstolen valgte at fortsætte behandlingen af sagen, jf. artikel 37, stk. 1.
199
Se G.I-1.I-I. m.fl. mod Tyrkiet, dom af 11.07.00, § 28.
200
Se Shcherbina mod Rusland , dom af26.06.14, §§ 37-42, hvor Domstolen til støtte herfor henviste til
artikel 5, stk. 5.
201
Se Al I-lusin mod Bosnicn-Herzegovina, dom af 25.06.19, §§ 89-9 I.
20 2
Se Oravec mod Kroatien, dom af I 1.07.17, §§ 34-38.
203
Se klagesag 36391 / 16, Porchet mod Schweiz, afgørelse af08. I0. 19, §§ 16-26.
204
Se den ovenfor citerede retspraksis. Se tillige klagesag 57861/00, Absandze mod Georgien, afgørelse
af 15.10.02, om en påstået krænkelse af artikel 6, stk. 3, litra b.
205
Se Guisset mod Frankrig, dom af 26.09 .00, §§ 66-70, om en klage vedrørende manglende offentlig
domsforhandling i en straffesag, hvor klager endte med at blive frifundet, men hvor det fremgik afbegrundelsen, at retten vurderede, at klager havde overtrådt de pågældende regler.
206
Se Sakhnovskiy mod Rusland, dom af 02.11.10, §§ 83-84.
207
S Pisano mod Italien, dom af24. I0.02, §§ 37-38. Behandlingen afklagesagen blev imidlertid afsluttet
i medfør afkonventionens artikel 37, stk. I, litra b.
208
Se Constantincscu mod Rumænien, dom af27.06.00, §§ 40-42, hvor straffesagen var blevet genoptaget fem år efter, at dommen var blevet endelig. Den efterfølgende frifindelse skyldtes manglende fortsæt,
og begrundelsen havde således ikke forbindelse til den påståede krænkelse.
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!ing, hvis erstatningen ikke er udtryk for en anerkendelse af den påståede krænkeise209 .
Det er heller ikke tilstrækkeligt, at staten tilkendegiver, at den på grund af praktiske
vanskeligheder ikke har i sinde at inddrive udgifter til tolkebistand, som klager mener at
være bievet pålagt i strid med artikel 6, stk. 3, litra e210 . Det er heller ikke tilstrækkeligt,
at en dømt person benådes for så vidt angår straffen (eller den resterende del af straffen), hvis der ikke samtlige rådes bod på samtlige negative følger af straffesagen, f.eks.
fordi den dømte fortsat skal betale erstatning211 • Det er heller ikke tilstrækkeligt, at en
person, der ~nsker at klage over en domfældelse, ?r meddelt amnesti, når ?eslutningen
herom ikke mdeholder nogen erkendelse af den pastaede krænkelse 212 . Hvis der klages
over, at en offentlig myndighed har undladt at efterkomme en dom om at betale et beJøb, mister klager ikke status af offer som følge af en betaling, der ikke indeholder en
erkendelse og ikke yder kompensation for skaden213 . Hvis der klages over manglende
opfyldelse af en dom og over lang sagsbehandlingstid, og der indgås et forlig for nationale myndigheder vedrørende betaling af det skyldige beløb med tillæg af renter m.v.,
mister klager ikke status af offer for så vidt angår den del af klagen, der vedrører lang
sagsbehandlingstid, hvis forliget ikke omfatter denne del af klagen 214 . I en dansk sag 215
blev der klaget over, at en indbringelse for EF-domstolen af en bøde pålagt af Kommissionen ikke havde opsættende virkning, men inden Domstolen nåede at træffe afgørelse,
havde EF-domstolen annulleret bøden, og klager kunne derfor ikke længere hævde at
være offer. I en sag 216 havde den øverste domstol fastslået, at en ministers udtalelser på
en pressekonference om to mistænkte personer var i strid med uskyldsformodningen,
ligesom den bestemte, at dommen skulle indgå i straffesagens akter, således at den
domstol, der behandlede straffesagen, blev bekendt hermed, hvilket fandtes at være tilstrækkeligt til at klagerne ikke længere kunne hævde at være ofre. I en sag217 fandtes
klager at have mistet status af offer i en sag om, hvorvidt en domstol i en straffesag var
uafbængig, upartisk og oprettet ved lov, da dommen af en overordnet domstol var blevet
annulleret, og sagen var blevet hjemvist og behandlet af en anderledes samrnensat domstol. I en sag218 fandtes en person at have mistet offerstatus i en sag om manglende underretning om domsforhandling i en straffesag, idet en appeldomstol havde ophævet
dommen og hjemvist sagen til fornyet behandling under henvisning til manglende underretning. I en sag 219 klagede en person over manglende adgang til en domstolsprøvelse af en administrativ myndigheds afgørelse i en sag om en færdselsforseelse. Da en
national domstol imidlertid efterfølgende annullerede den administrative myndigheds
afgørelse, hvorved spørgsmålet om forseelsen skulle afgøres af en domstol, kunne kla0

209

Se f.eks. Labita mod Jtalien, dom af06.04.00, §§ 142-144, om varetægtsfængsling. Se tillige Shalya
mod Rusland, dom af 15.03.13, §§ 11-23, Shkarupa mod Rusland, dom af 15.01.15, §§ 74-78, Lyubushkin mod Rusland, dom af22.10.15, §§ 48-53.
210
Se Luedicke, Belkacem og Ko,; mod Tyskland, dom af28. l 1.78, §§ 33-37.
211
Se klagesag 48188/99, Correia De Matos mod Portugal, afgørelse af 15.11.0 I.
212
Se klagesag 50841 /99, Osmani m.fl. mod Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, afgørelse
af 11.10.01.
m Se Burdov mod Rusland, dom af07.05.02, §§ 29-32, Petrushko mod Rusland, dom af24.02.05, § 16,
Bazhenov mod Rusland, dom af20.10.05, § 38.
214
Se Diizdemir og Giiner mod Tyrkiet, dom af27.05.10, §§ 19-21.
215
Se klagesag 56672/00, Senator Lines GmbH mod Danmark m.fl., afgørelse af I 0.03.04.
216
Se klagesag 6569/04, Arrigo og Vella mod Malta, afgørelse af I 0.05.05.
217
Se Freimanis og Lidums mod Lctland, dom af09.02.06, §§ 71-73.
218
Se Zaytsev mod Rusland, dom af 16.11.06, §§ 22-24.
219
Se Peltier mod Frankrig, dom af2l.05.02, § 32.

129

596

ger ikke længere hævde at være offer. I en sag220 om en klage over manglende mulighed
for at få pådømt en tvist med en myndighed fandtes klager ikke længere at være offer
som følge af, at klager efter klagens indgivelse havde fået fri proces og fået beskikket en
advokat med henblik på sagens førelse for nationale domstole.
Artikel 8. Det er ikke tilstrækkeligt, at en person, der klager over en udvisning med
indrejseforbud i 10 år, efterfølgende meddeles tidsbegrænsede opholdstilladelser af 6
måneders varighed med mulighed for forlængelse 221 . Hvis der klages over en påtænkt
tvangsmæssig udsendelse, og udlændingen som følge heraf har levet i uvished i en længere periode, mister udlændingen ikke status af offer blot som følge af, at afgørelsen
omgøres og udlændingen får opholdstilladelse222 . Hvis der klages over manglende anerkendelse af ret til at bo i medlemsstaten og risiko for tvangsmæssig udsendelse, og klager meddeles opholdstilladelse, mister klager ikke status af offer, hvis opholdstilladelsen er meddelt efter lang tid, således at klager i en længere periode har levet i uvished223. Hvis der klages over afslag på opholdstilladelse og afgørelse om udvisning, men
afgørelsen ophæves og ansøgning om opholdstilladelse er under behandling, så der ikke
længere er en reel og overhængende risiko for udvisning, vil klager ikke længere være
offer2 24 . I en sag 225 klagede en person over en udvisning på grund af kriminalitet, men
efterfølgende vedtoges en lov, hvorved bestemmelsen om udvisning blev ophævet,
hvorfor klager ikke længere kunne hævde at være offer. Hvis en person, der i en periode
har boet i nærheden af en forurenende virksomhed, klager over, at myndighederne ikke
har grebet ind over for virksomheden, ophører klager ikke med at være "offer", blot
fordi virksomheden ophører, eller klager flytter2 26 . Hvis der klages over manglende muligbed for kønsskifteoperation, og klager i længere tid har lidt under konsekvenserne
heraf, mister klager ikke offerstatus, fordi en operation gennemføres, når der ikke foreligger en anerkendelse eller ydes kompensation 227 . Hvis der klages over manglende mulighed for at ændre navn, mister klager ikke status af offer, blot fordi klager senere får
muligbed herfor, når klager har måtte leve med uvished i en længere periode, og der
endvidere ikke foreligger en anerkendelse af krænkelsen228 . Hvis der klages over uagt-

220

Se klagesag 50755/99, Ihasniouan mod Spanien, afgørelse af28.06.0l.
Se 53470/99, Mehemi mod Frankrig, afgørelse af 28.02.02. Se tillige klagesag 70456/0 I, Sayoud mod
Frankrig, afgørelse af 07 .12.06.
222
Se Shevanova mod Letland, dom af 15.06.06, §§ 45-47, hvor klager i 7 år havde levet med risiko for
tvangsmæssig udsendelse med deraffølgende uvished (dommen blev indbragt for Storkammeret, der i
dom af 07.12.07, §§ 44-51, ikke fandt det nødvendigt at tage stilling til spørgsmål om offerstatus, idet
sagen ansås for "resolved" i medfør af artikel 37, stk. I, litra b). Se tillige Kaftailova mod Letland, dom af
22.06.06, §§ 48-52 (dommen blev indbragt for Storkammeret, der i dom af07.12.07, §§ 47-55, ikke fandt
det nødvendigt at tage stilling til spørgsmål om offerstatus, idet sagen ansås for "resolved" i medfør af
artikel 37, stk. I, titra b).
223
Se Kurie m.fl. mod Slovenien, dom af26.06.12, §§ 263-270.
224
Se Abuhrnaid mod Ukraine, dom af 12.01 .17, §§ 107-108.
225
Se klagesag 67335/0 I, Achour mod Frankrig, afgørelse af I 1.03 .04. Se tillige klagesag 39652/98,
Maaouia mod Frankrig, afgørelse af 12.01 .99, klagesag 40772/98, Pancenko mod Letland, afgørelse af
28.10.99, klagesag 50029/99, Mikheyeva mod Letland, afgørelse af 12.09.02, klagesag 53470/99, Mehemi mod Frankrig (nr. 2), afgørelse af28.02.03, klagesag 40932/02, Yildiz mod Tyskland, afgørelse af
I 3.10.05. Se dog tillige klagesag 70456/0 I, Sayoud mod Frankrig, afgørelse af07. I2.06, hvor en udvisning var blevet omgjort, men hvor klager ikke havde fået kompensation for de godt 3 år, han havde været
udvist, hvorfor der ikke var rådet bod på krænkelsen.
226
Se Lopez Ostra mod Spanien, dom af09.12.94, § 42.
227
Se klagesag 10684/13, D.C. mod Tyrkiet, afgørelse af07.02.17.
228
SeS.V. mod ltalien, dom af 11.10.18, §§ 35-36.
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m fejlbehandling på hospital, herunder fejlagtig diagnose, og forholdet anerkendes og
.
.
Artikel 1O. Hvis der klages over en afsked1gelse 1 stnd med en ansats ret til ytnngsfrihed, er det ikke tilstrækkeligt, at afskedigelsen tilsidesættes og den pågældende genansættes, hvis der ikke foreligger en anerkendelse af krænkelsen 230 . Det er heller ikke
tilstrækkeligt, at et nedlagt forbud mod at offentliggøre nogle artikler er blevet annulleret når artikleme er blevet ubrugelige på grund af den tid, der er gået, og klager ikke har
få~t nogen form for kompensation ved de nationale instanser231 . Det er heller ikke tilstrækkeligt, at en person, der er blevet dømt for injurier og dømmes til at betale erstatning og bøde, og som følge af en genoptagelse af straffesagen frifindes, hvis der ikke på
· 232 .
nogen måde ydes kompensat1on
Artikel 11. I en dansk sag233 fandtes klager, der var blevet tilkendt erstatning som
følge af en afskedigelse, der var i strid med foreningsfrihedsloven, ikke længere at være
offer. En tvangsopløst forening mister ikke status af offer, fordi den får lov til at genopstå og blive registreret, hvis der ikke foreligger anerkendelse og kompensation, herunder
hvis den har været forhindret i at virke gennem længere tid og også har mistet en del af
sine aktiver2 34 .
Artikel 14. Hvis der klages over afslag på ret til bømepasningsorlov i strid med diskriminationsforbuddet, er det ikke tilstrækkeligt, at klager får orlov med løn, hvis der
ikke foreligger en ancrkcndelse af forskelsbehandlingen235 .
Artikel 1 i 1. tillægsprotokol. Det er ikke tilstrækkeligt, at klagers ret til erstatning for
ulovlig ekspropriation i princippet anerkendes af myndighedeme, hvis klager ikke desto
mindre ikke har rådighed over ejendommen og ikke har modtaget nogen form for erstatning236.
Artikel 2 i 1. tillægsprotokol. Det er ikke tilstrækkeligt, at en studerende, der med
urette er bortvist fra et universitet og afskåret fra at følge undervisning i en periode, opnår anerkendelse af krænkelsen og får lov til at tage en reeksamen, hvis der ikke også
betales erstatning for ikke-økonomisk skade 237 . Hvis der klages over manglende adgang
for fysisk handicappet studerende til universit på grund af fysiske forhold, er det ikke
tilstrækkeligt, at bygningen ændres flere år senere, hvis der ikke samtidig er rådet bod
på, at den studerende i længere periode ikke har haft adgang til undervisning 238 .
Artikel 6 og lang sagsbehandlingstid. Spørgsmålet om fortabelse af offerstatus har
stor praktisk betydning i sager om en rettergang inden en rimelig frist. Offerkravet er
relevant under hele klagesagens behandling. Hvis klager har mistet status af offer inden

~~r tilkendes passende erstatning, mister patie~ten s~tus _af offer229 .

229

Se Eryigit mod Tyrkiet, dom af 10.04.18, §§ 35-46, Zeki Kaya mod Tyrkiet, dom af 12.02.19, §§ 37-

43.
230

Se Peev mod Bulgarien, dom af26.07.07, §§ 54-56.
Se klagesag 39288/98, Association Ekin mod Frankrig, afgørelse af 18.01.00.
232
Se Constantinescu mod Rumænien, dom af27.06.00, §§ 40-43, hvor straffesagen blev genoptaget efter
fem år, hvorefter klager blev fiifundet, men hvor klager ikke modtog kompensation for den torterstatning,
han havde betalt, og hvor bøden blev tilbagebetalt uden nogen form for forrentning.
233
Se klagesag 62560/00, Hoffman Karlskov mod Danmark, afgørelse af20.03.03, klagesag 52620/99,
Jensen og Rasmussen mod Danmark, afgørelse af20.03.03.
234
Se Zehra Egitim Ve Kiiltiir Vakfi m.tl. mod Tyrkiet, dom af I 0.06.18, §§ 34-39.
235
Se Konstantin Markin mod Rusland, dom af22.03.12, §§ 82-83.
236
Se Guillemin mod Frankrig, dom af21.02.97, § 50.
237
Se Ciilgecen mod Tyrkiet, dom af 12.12.17, §§ 37-40.
238
Se Enver Sahin mod Tyrkiet, dom af 30.01.18, §§ 38-41, hvor universitet blev erstattet af en anden
bygning ca. 3 år efter, at der var klaget over manglende adgang på grund af de fysiske forhold.
231

131

598

klagen indgives, afvises klagen239 • Hvis klager mister status af offer efter klagens indgivelse, men inden der træffes afgørelse i sagen, vil behandlingen af sagen blive afsluttet240. I sager om lang sagsbehandlingstid mister en person status af offer, når de nationale myndigheder, i almindelighed domstole, ( l) enten udtrykkeligt eller indirekte har
anerkendt den påståede krænkelse af konventionen og (2) om nødvendigt har rådet bod
på den skete krænkelse. Kun når disse to betingelser er opfyldt, udelukker konventionens subsidiære kontrolmekanisme, at klagen undergives behandling241 . De nævnte betingelser for fortabelse af offerstatus gælder også i sager om tidsmæssige udstrækning af
varetægtsfængsling, jf. artikel 5, stk. 3242 .
Efter praksis stilles der krav til en anerkendelse. Det forhold, at en straf formildes eller en strafforfølgning bringes til ophør under henvisning til straffesagens uforholdsmæssige varighed vil ikke i sig selvindebære, at klager mister status af offer243 . I forhold til konventionen er en sådan mildere strafferetlig bedømmelse eller en opgivelse af
strafforfølgning som udgangspunkt alene relevant ved vurderingen af, om og i hvilket
omfang klager skal tilkendes erstatning i medfør af artikel 41. Der skal foreligge en anerkendelse. Dette krav vil klart være opfyldt i tilfælde, hvor nationale domstole udtrykkeligt anfører, at retten til en rettergang inden en rimelig frist ikke er blevet overholdt244. Der kan godt foreligge en sti/tiende eller indirekte anerkendelse i tilfælde, hvor
konventionen slet ikke nævnes, og hvor der ikke tales om "krænkelse" eller lignende.
Til illustration kan nævnes Kelling-sagen 245 , hvor danske domstole skulle tage stilling
til et krav om erstatning for uberettiget frihedsberøvelse. Klager havde siddet varetægtsfængslet i 1 år og 9 måneder, men.blev alene idømt 1 års fængsel. Anklagemyndigheden
gjorde gældende, at der ikke skulle betales erstatning på grund af egen skyld. Retten
lagde til grund, at klager havde udvist egen skyld, men udtalte, at sagens behandling hos
anklagemyndigheden og retten havde varet så længe, at det ville være urimeligt helt at
afvise klagers krav om erstatning, og tilkendte derfor 70.000 kr. Domstolen lagde til
grund, at danske domstole derved indirekte havde anerkendt, at der forelå en krænkelse
af retten til en rettergang inden en rimelig frist og havde ydet kompensation ved at tilkende erstatning. Klagen blev derfor afvist. Til illustration kan endvidere nævnes Lie og
Bernstein-sagen 246 , hvor en national domstol udtrykkeligt havde undladt at tage stilling
til, om sagsbehandlingstiden i en straffesag udgjorde en krænkelse af artikel 6. I dom239

Se f.eks. klagesag 32460/96, Kelling mod Danmark, afgørelse af02.02.99, klagesag 27156/02, Morby
mod Luxembourg, afgørelse af 13.11.03.
240
Se eks. klagesag 9320/81, D. mod Tyskland, afgørelse af 15.03.84, klagesag 13156/87, Jørn Bym mod
Danmark, afgørelse af 16.02.93. Se tillige Ohlen mod Danmark, dom af24.02.05, §§ 27-33, om en klage
om lang sagsbehandlingstid, og hvor klageren "mistede" offerstatus efter klagen var blevet antaget til
behandling, hvorfor Domstolen sluttede behandlingen afklagesagen i medfør afartikel 37, stk. I, titra b.
241
Se Eckle mod Tyskland, dom af 15.07.82, § 66. Se tillige klagesag 23871/94, Knud Roland Larsen
mod Danmark, afgørelse af 16.10.96.
242
Se Chraidi mod Tyskland, dom af26.I0.06, § 24.
243
Se Eckle mod Tyskland, dom af 15.07.82, § 66. Se tillige Chraidi mod Tyskland, dom af26.10.06, §
25, om tidsmæssig udstrækning afvaretægtsfængsling, hvor nationale domstole ved fastsættelse afstraffen havde lagt vægt på, at varetægtsfængslingen havde været "usædvanlig langvarig", hvilket ikke var en
tilstrækkelig anerkendelse.
244
Se f.eks. klagesag 27156/02, Morby mod Luxembourg, afgørelse af 13.11.03. Se tillige Ohlen mod
Danmark, dom af24.02.05, §§ 27-33, hvor landsretten i straffesag om overtrædelse afskattekontrolloven
udtrykkeligt anførte, at klagerens ret til en rettergang inden en rimelig frist efter artikel 6, stk. 1, var blevet krænket. Se tillige Dzelili mod Tyskland, dom af I 0.11.05, §§ 84 og 101.
245
Se klagesag 32460/96, Kelling mod Danmark, afgørelse af02.02.99.
246
Se klagesag 25130/94, Lie og Bemstein mod Norge, afgørelse af 16.12.99.
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men frembævede den nationale domstol imidlertid, hvilken sanktion der ville være udgangspunktet i en_sag som den _foreliggende (ub~t~get _fængsel af en vis varigh_ed), ?g
den gjorde samtidig straffen betmget under henv1snmg til den lange sagsbehandlmgst1d.
Dette var efter Domstolens opfattelse tilstrækkeligt til, at klager ikke længere var "offer", idet de nationale myndigheder havde anerkendt den for lange sagsbehandlingstid,
ligesom klager havde fået opr~jsni_ng herfor. I Han_sen-sagen 247 fandt~s ~er a~ foreligge
en tilstrækkelig anerkendelse I et tilfælde, hvor HøJesteret under henv1smng til den ekstraordinære lange varigbed af en retssag bestemte, at klagerne helt skulle fritages for at
betale sagsornkostninger til en offentlig myndighed, der var den vindende part. Når de
nationale domstole ikke udtrykkeligt forholder sig til konventionens krav, men benytter
formuleringer som "uforholdsmæssig lang tid" eller "lang" eller "uforholdsmæssig",
kan det give anledning til tvivl, om der deri ligger en anerkendelse af, at der foreligger
en krænkelse afkonventionen248 . En henvisning til "den tid der er gået, siden forbrydelsen blev begået", som et element ved strafudmålingen, vil ikke nødvendigvis udgøre en
anerkendelse af krænkelsen 249 • Efter praksis stilles der forholdsvis store klar til klarheden af en anerkendelse250 . Hvis den nationale domstol udtrykkeligt fastslår, at der ikke
foreligger en krænkelse afkonventionen, men i øvrigt tillægger straffesagens tidsmæssige udstrækning betydning ved straffens fastsættelse, og som følge heraf udmåler en
mildere sanktion, vil den dømte som følge af den manglende erkendelse af krænkelsen
som udgangspunkt ikke miste status af offer2 51 • Domstolen anerkender, at nationale
domstole har en vis skønsmargin ved vurderingen af, om sagsbehandlingstiden i en sag
har været i strid med kravet om en rimelig frist, men det er et krav, at de ved bedømmelsen af sagsbehandlingstiden har anvendt standarder, der er i overensstemmelse med

247

Se klagesag 26194/03, Hansen m.fl. mod Danmark, afgørelse af 29.05.06.
Se Eckle mod Tyskland, dom af 15.07.82, §§ 68-70. Se Beck mod Norge, dom af26.06.0I, §§ 27-29,
hvor en norsk byret udtrykkeligt gav klager medhold i en påstand om, at sagsbehandlingen havde overskredet en rimelig frist. Herudover blev klager tilkendt kompensation for den påståede krænkelse, idet
han på trods af forbrydelsens grovhed kun blev idømt to års fængsel, hvilket var i den lavere ende af strafferammen og væsentligt mindre end i sammenlignelige sager. Byretten tillagde dette forhold "ikke ubetydelig vægt", og det fremstod som den primære formildende omstændighed. Selvom dommens præmisser
kunne have været mere præcise, var reduktionen af den idømte straf på baggrund af sagsbehandlingstiden
betydelig, og den havde en afgørende indflydelse på den udmålte straf. Klager var derfor ikke offer. Se
tillige Chraidi mod Tyskland, dom af26. I 0.06, § 25, hvor nationale domstole henviste til, at en varetægtsfængsling havde været "usædvanlig langvarig", hvilket ikke var en tilstrækkelig anerkendelse. Se
tillige Grasser mod Tyskland, dom af05. I 0.06, § 47, hvor en domstol havde fastslået, at retssagens varigbed havde været "clearly excessive", hvilket var en tilstrækkelig anerkendelse.
249
Se Chiarello mod Tyskland, dom af20.06. l 9, § 57.
250
Se f.eks. klagesag 23871/94, Knud Roland Larsen mod Danmark, afgørelse af 16.10.96. Se tillige
klagesag 63214/00, Ohlen mod Danmark, afgørelse af06.03.03, hvor klager var blevet dømt for skatteunddragelse, og hvor retten pålagde statskassen at betale den beskikkede advokats salær under henvisning
til den meget langvarige efterforskning, og at der var rejst tiltale for et beløb, der var væsentlig mindre
end den oprindelige sigtelse, men hvor Domstolen ikke vurderede, at de nationale myndigheder i substansen havde anerkendt krænkelsen. Se tillige klagesag 21846/04, Brøsted mod Danmark, afgørelse af
30.08.06, hvor klager blev pålagt at betale sagsomkostninger, og hvor landsretten ved afgørelsen fremhævede, at retssagen, navnlig på grund afklagers mange og omfattende indlæg, havde fået et sådant omfang,
at det var grund til at fravige de almindelige takster, men hvor den også tog hensyn til , at retssagens varigbed havde været ekstraordinært lang, selv om en del af retssagens varighed ikke kunne tilregnes klager.
Domstolen vurderede ikke, at landsretten på tilstrækkelig klar måde havde anerkendt den påståede krænkelse eller rådet bod herpå.
251
Se klagesag 48470/99, Leif Graaskov Jensen mnd Danmark, afgørelse af 20.09.0 I, klagesag 49126/99,
Wejrup mod Danmark, afgørelse af07.03.02 (Nordisk Fjer-sagen).
248
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de principper, der følger af Domstolens praksis i sådanne sager252 . Heraf følger, at hvis
de nationale domstole fastslår, at en sagsbehandlingstid ikke har været i strid med artikel 6, stk. 1, men den ikke har anvendt standarder svarende til dem, der følger af praksis, f.eks. fordi domstolene alene har bedømt en del af den relevante periode, vil en sådan national prøvelse ikke yde klageren tilstrækkelig beskyttelse, hvorfor klageren ikke
vil miste status af offer253 . Hvis strafforfølgning bringes til ophør på grund af forældelse, vil en sådan afgørelse ikke i sig selv være udtryk for anerkendelse af en krænkelse af
retten til en rettergang inden en rimelig frist, selv om forældelse er en konsekvens af den
forløbne tid, idet konstatering af forældelse ikke nødvendigvis indebærer en bedømmelse af rimeligheden af varigheden254 .
Som nævnt skal der endvidere være rådet bod på krænkelsen. Det er muligt at råde
bod på en krænkelse af retten til en rettergang inden en rimelig frist på mange måder. I
straffesager kan der f.eks. udmåles en kortere straf, straffen kan gøres helt eller delvist
betinget, den dømte kan helt eller delvist fritages for at betale sagsomkostninger, og den
dømte kan fritages for at fortabe rettigheder som følge af den strafbare handling. Strafreduktion som kompensation for krænkelse af kravet om en "rimelig frist" skal ske på
en "udtrykkelig og målelig måde" ("express and measurable manner") 255 . I straffesager
kan strafforfølgning endvidere opgives under henvisning til den for lange sagsbehandlingstid256. At gøre en straf betinget under henvisning til sagsbehandlingstiden kan udgøre kompensation, selv om fordelen er betinget og kun opnås i tilfælde af vilkårsovertrædelse257. I civile sager kan klager f.eks. blive fritaget for at betale sagsomk:ostninger
til en offentlig myndighed, der er den vindende part og derfor som udgangspunkt har
krav på sagsomk:ostninger2 58 . I civile sager kan der endvidere blive rådet bod på en
krænkelse ved at fritage en part med fri proces for at erstatte det offentliges udgifter til
en beskikket advokat, som parten under normale omstændigheder skulle erstatte259 . I
tilfælde af strafnedsættelse kan det give anledning til vanskeligbeder, hvis det ikke er
muligt ud fra dommen at vurdere, i hvilket omfang varigheden af straffesagen har haft
betydning for straffastsættelsen260 . Det skyldes, at det i sådanne tilfælde kan være vanskeligt at vurdere, om der er rådet tilstrækkelig bod på krænkelsen. En person, der kla252

Se Majewski mod Polen, dom af 11.10.05, § 34.
Se Majewski mod Polen, dom af 11.10.05, §§ 34-36.
254
Se Abboud mod Belgien, dom af02.07. l 9, §§ 27-34.
255
Se Chiarello mod Tyskland, dom af20.06. l 9, § 55 .
256
Se klagesag 72438/0 I, Sprotte mod Tyskland, afgørelse af 17 .11.05, hvor en straffesag om overtrædelse affærdselsloven blev opgivet efter mere end 11 år under henvisning til den urimeligt lange sagsbehandlingstid, og hvor retsafgifter og halvdelen af den tiltaltes udgifter til sagen blev godtgjort af statskassen. Se tillige Chiarello mod Tyskland, dom af20.06. l 9, § 55.
257
Se Chiarello mod Tyskland, dom af20.06.19, § 58.
258
Se klagesag 26 I 94/03, Hansen m.fl. mod Danmark, afgørelse af 29.05.06, om en ei vil sag mod en
amtskommune.
259
Se forudsætningsvis klagesag 44704/98, Kirsten Normann mod Danmark, afgørelse af 14.06.01, om et
ægtefælleskifte, der er omtalt nedenfor. Se dog tillige klagesag 21846/04, Brøsted mod Danmark, afgørelse af30.08.06, hvor Domstolen fremhævede, at Højesteret ikke kunne have ydet kompensation til klager
på grund af den lange sagsbehandlingstid ved at fritage for at betale sagsomkostninger, da klager var
meddelt fri proces og som følge herafvar fritaget for at betale sagsomkostninger.
260
Se Eckle mod Tyskland, dom af 15.07.82, § 87. Se tillige Chraidi mod Tyskland, dom af26. 10.06, §
25, hvor en domstol anførte, at straffen var blevet nedsat på grund af en varctægtsfængsling, der havde
været "usædvanlig langvarig", men hvor det ikke var muligt at sige, i hvilket omfang straffen var blevet
nedsat. Se tillige Barta og Drajko mod Ungarn, dom af 17.12.13, §§ 31-34, hvor dommen var summarisk,
og hvor det ikke fremgik af dommens begrundelse, hvordan straffen (bøden) var udmålt, og hvorvidt der
var taget hensyn til sagsbehandlingstiden.
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er over en sagsbehandlingstid, mister således ikke status af offer i tilfælde, hvor den
gationale domstol udtrykkeligt har erkendt, at sagsbehandlingstiden har været i strid
~ed konventionens krav, men hvor det må anses for tvivlsomt, om klager har opnået en
fordel som kompensation herfor2 61 . Det er derfor vigtigt, at præmisserne klart indikerer,
at vedkommende opnår en retsstilling, der er mere favorabel end den, vedkommende
ellers ville have haft. Kun i sådanne tilfælde vil det være muligt for Domstolen at påse,
at betingelserne for fortabelse af offerstatus er opfyldt, nemlig at der foreligger en udtrykkelig eller indirekte anerkendelse af krænkelsen, og at den skete krænkelse om nødvendigt redresseres, hvad enten dette sker ved hjælp af økonomiske midler eller på anden vis26 2. Hvis det klart fremgår af begrundelsen, at sagsbehandlingstiden er tillagt
betydning ved straffastsættelsen, og at sanktionen er mere lempelig end tilfældet ville
have været, hvis der ikke havde foreligget en krænkelse, er det som udgangspunkt tilstrækkeligt til at råde bod på krænkelsen, selv om den præcise fordel ikke kan udledes
af dommen263 . Hvis der idømmes alrnindelig straf (f.eks. bøde) og anden retsfølge
(f.eks. påbud om lovliggørelse), vil det være tilstrækkeligt, at der rådes bod på krænkelsen i form af lempeligere straf, og det er ikke et krav, at der også kompenseres i retsfølgen264_ Ved fastsættelse af størrelsen af en økonomisk kompensation skal nationale
myndigheder tage hensyn til Domstolens praksis. Det er ikke et krav, at nationale myndigheder tilkender det samme beløb som Domstolen ville have tilkendt i medfør af artikel 41, men den tilkendte kompensation må ikke være åbenbart utilstrækkelig henset til
sagens konkrete omstændigheder265 . Kompensationen skal med andre ord være rimelig
Se klagesag 44704/98, Kirsten Normann mod Danmark, afgørelse af 14.06.01, om et ægtefælleskifte,
hvor skifteretten erkendte den for lange sagsbehandlingstid og fritog klager, der havde haft fri proces, for
helt eller delvist at betale omkostningeme i forbindelse med boets behandling (bl.a. skifterettens medhjælper) og udgifteme til den beskikkede advokat, men hvor Domstolen ikke fandt det godtgjort, at klager
var blevet fritaget for at betale udgifter, som klager ellers ville være blevet pålagt. Se tillige Yetkinsekerci
mod Storbritannien, dom af 20.10.05, § 14, hvor en domstol udtrykkeligt havde anerkendt, at en straffesag ikke var blevet behandlet med den fornødne omhu, men hvor det end ikke tilnærmelsesvist var muligt
at sige, hvor stor en del af en strafreduktion på 2 år der skyldtes henholdsvis forbrydelsens karakter af
forsøg og sagsbehandlingstiden. Da det ikke var mulii,,>t at afgøre, i hvilket omfang der var sket strafnedsættelse på grund af sagsbehandlingstiden, havde klager ikke mistet status af offer. Se tillige Dzelili mod
Tyskland, dom af 10.11.05, §§ 83-87 og 101-104, hvor en domstol udtrykkeligt havde anerkendt, at der
var sket en krænkelse af artikel 5, stk. 3, og artikel 6, stk. I, og havde reduceret straffen fra 9 år til 6 år 6
måneder, men hvor domstolen ved nedsættelsen navnlig havde henvist til krænkelsen af artikel 6, stk. I,
og hvor det ikke var muligt at specificere, i hvilket omfang konstateringen af en krænkelse af artikel 5,
stk. 3, havde medført en målelig reduktion af straffen, hvorfor klager ikke havde mistet offerstatus i forhold til artikel 5, stk. 3, men derimod i forhold til artikel 6, stk. I.
262
Se Ohlen mod Danmark, dom af24.02.05, §§ 27-33, om en straffesag vedrørende skattekontrolloven,
hvor landsretten udtrykkeligt anførte, at klagerens ret til en rettergang inden en rimelig frist var krænket,
og hvor klageren blev fritaget for at betale sagsomkostninger, ligesom det klart fremgik af dommen, at
bøden alene blev fastsat til I0.000 kr., selv om udgangspunktet for bødens fastsættelse var 50.000 kr., og
hvor denne fravigelse skete under hensyn til sagsbehandlingstiden. Se tillige klagesag 21846/04, Brøsted
mod Danmark, afgørelse af 30.08.06, hvor Domstolen ikke vurderede, at landsrettens omkostningsafgørelse på en tilstrækkelig klar måde anerkendte en krænkelse eller rådede bod herpå, da det ikke var muligt
ud fra afgørelsen at se, om og i hvilket omfang klager var blevet pålagt at betale mindre, end han ellers
ville være blevet, hvis sagsbehandlingstiden ikke havde været ekstraordinært lang.
263
Se klagesag 79267/16, Stodeur mod Belgien, afgørelse af05.09. I 7, klagesag 39304/11, Losfeid mod
Belgien, afgørelse af05.09. l 7, klagesag 67963/12, Steyaert mod Belgien, afgørelse af 26.09.17.
264
Se klagesag 67963/12, Steyaert mod Belgien, afgørelse af 26.09.17, om betinget bøde for ulovligt
byggeri, hvor klager tillige havde fået pålæg om lovliggørelse i form afnedrivning. Se modsat klagesag
21861/03, Hamer mod Belgien, afgørelse af 11.05.06.
265
Se klagesag 60227/00, Bako mod Slovakiet, afgørelse af 15.03.05, hvor den tilkendte erstatning var
mindre end erstatninger tilkendt afDomstolen i sammenlignelige sager, men hvor erstatningen ikke kun261
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vurderet i forhold til Domstolens praksis i lignende sager. Om en kompensation kan
anses for rimelig beror på en konkret vurdering, der ikke kun omfatter sagens varigbed,
men tillige omfatter den tilkendte kompensations værdi vurderet i forhold til levestandarden i den pågældende stat og det forhold, at en kompensation normalt vil blive tilkendt og betalt hurtigere i det nationale system, end hvis sagen skal afgøres af Domstolen266. Det anførte gælder også sager om myndigheders manglende efterlevelse af dom
til betaling af beløb 267 . I Scordino-sagen 268 havde de nationale myndigheder anerkendt
en krænkelse og udbetalt ca. 600 euro i økonomisk kompensation. Da kompensationen
imidlertid kun udgjorde ca. 1/10 af den kompensation, som Domstolen fastsatte i medfør af artikel 41 i tilsvarende sager, fandtes klagerne ikke at have mistet status af offer.
Hvis en retssag omfatter flere parter (procesfællesskab), bør erstatning for lang
sagsbehandlingstid tage hensyn til antallet afberørte parter, men hvis parteme har overdraget deres fordring til en forening, der fører retssag vedrørende samtlige krav, kan det
være tilstrækkeligt, at erstatningen udrnåles under hensyn til, at der kun er en part269 .
Kravet om at en kompensation ikke må være åbenbart utilstrækkelig henset til sagens
konkrete omstændigheder gælder ikke kun ved retten til en rettergang inden en rimelig
frist, men også ved andre krænkelser af konventionen, herunder retten til adgang til en

ne anses for urimelig ("unreasonable"), hvorfor klager ikke længere kunne hævde at være offer. Se tillige
klagesag 26194/03, Hansen m.tl. mod Danmark, afgørelse af29.05.06, hvor klagerne var blevet fritaget
for at betale sagsomkostninger til en offentlig myndighed, der var den vindende part, og hvor det ikke var
mul igt at foretage en præcis opgørelse af sagsomkostningeme, idet omkostningeme alene var opgjort i
landsretten, men ikke i 1-løjesteret, men hvor Domstolen fastslog, at "the overall redress awarded by the
Supreme Court ... was reasonable in comparison to what the Court would have awarded in a si mi lar case". Se tillige Scordino mod ltalien (nr. 1), dom af29.03.06, § 213, Pizzati mod Italien, dom af29.03.06,
§ 104, Cocchiarella mod Italien, dom af29.03.06, § 105, Zullo mod Italien, dom af29.03.06, § 107, hvor
Domstolen udtalte, at det er et krav, at erstatninger "are not unreasonable in comparison with the awards
made by the Court in similar cases"). Se tillige Esposito mod Ital ien, dom af 27.11.07, §§ 18-28, hvor
myndigheder havde erkendt krænkelsen og betalt en erstatning, der udgjorde 70 pel. af det beløb, Domstolen ville have tilkendt, hvilket var tilstrækkeligt til, at klager havde mistet offerstatus. Se tillige klagesag 28785/09, Boniface mod Frankrig, afgørelse af 11.06.10, hvor Domstolen lagde vægt på sagsbehandlingstiden, erstatningens størrelse (13.000 EUR) og den hurtige behandling og betaling af erstatning. Se
V.K. mod Kroatien, dom af27. l l.12, §§ 65-66, hvor Domstolen bemærkede, at den tilkendte erstatning
"does not correspond to what the Court would have been likely to award". Se tillige Cristea mod Moldova, dom af 12.02.19, §§ 32-37, hvor en erstatning svarende til 8 % afDomstolens praksis fandtes "åbenbart utilstrækkelig".
266
Se klagesag 15382/04, Kalajzic mod Kroa tien, afgørelsc af 08.09.06.
267
Se klagesag 41285/19, Stankovic mod Serbien, afgørelse af03.12.19, §§ 18-25, hvor en erstatning
(800 EUR) udgjorde 40 % af, hvad Domstolen i lignende sager havde tilkendt (2.000 EUR).
268
Se Scordino mod ltalien (nr. I), dom af 29.03.06, §§ 208-2 I 6. Se tillige Pizzati mod Italien, dom af
29.03.06, § 105, Cocchiarella mod Italien, dom af29.03.06, § 106, Zullo mod ltalien, dom af29.03.06, §
108, hvor tilkendte erstatninger på 14-15 pct. af de beløb, Domstolen ville have tilkendt i tilsvarende
sager, fandtes at være klart utilstrækkelige, hvorfor klagerne ikke havde mistet status af ofre. Se tillige
klagesag 62152/00, Finazzi mod Ital ien, afgørelse af 22.01 .04, hvor de nationale domstole havde anerkendt en krænkelse af retten til en rettergang inden en rimelig frist, men hvor erstatningen på 1.500 euro
ikke kunne anses for passende i forhold til den ikke-økonomiske skade som følge af den påståede krænkelse, og hvor klager derfor fortsat kunne anses for "offer". Se tillige Simaldone mod Italien, dom af
31.03.09, §§ 24-33, hvor en erstatning på 700 euro for en civil tvist om lønkrav, der havde versere! i mere
end I0 år i en instans var utilstrækkelig.
269
Se klagesag 66433/13, Drustvo za varstvo upnikov mod Slovenien, afgørelse af21. l l. l 7.
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d mstol efter artikel 6 270 , forbud mod umenneskelig og nedværdigende behandling efter
~ikel 3 211 , og krænkelser af den materielle og processuelle del af artikel 2272 .
a Hvis klager og den indklagede regering indgår farlig, afslutter Domstolen behandlingen af sagen. Der kan være tilfælde, hvor ~er ikke indgås forlig, men hvor Domstolen
•kke desto mindre vælger at afslutte behandlingen af sagen. Som eksempel kan nævnes
~ilfælde, hvor klager, uden at der indgås forlig, opnår det, han ønsker. Hvis der klages
over en endnu ikke gennemført udvisning, og klager efterfølgende opnår opholdstilladelse, eller hvis medlemsstaten tilkendegiver, at den ikke vil gennemføre udvisningen,
vil Domstolen afslutte behandlingen af sagen273 • Hvad enten der indgås forlig eller sagen på anden måde finder en lø~ning, ha~ D?mstolen dog mulighed for at_ ~ælge at
fremme behandlingen af sagen, hvis offentlige mteresser taler herfor 274 . Den vtl 1m1dlertid som hovedregel afstå herfra, medmindre der foreligger tvingende offentlige hensyn
(ordre public). Hvis der er tale o~ et ~mråde, hvor der foreligger en ~ast pr~ksis, vil
Domstolen ikke fremme sagen. I visse t1lfælde forbeholder Domstolen sig ret hl at genoptage sagen på et senere tidspunkt, hvis forholdene måtte ændre sig. Det vil være relevant, hvis den f.eks. vælger at afslutte behandlingen af en klage, fordi myndighederne
har besluttet a:lligevel ikke at udvise en klager. Hvis udvisningsrisikoen atter måtte blive
aktualiseret, kan der være grund lag for at genoptage sagen275 •
I visse tilfælde kan klager miste status af offer ved egne handlinger. Hvis der f.eks .
klages over indgreb i retten til respekt for ejendom, og klager overdrager sine rettigheder til tredjemand, kan det indebære, at klager ikke længere anses for offer276 .
5.4. Forbud mod at lægge hindringer i vejen for klager
Efter artikel 34 in fine må medlemsstaterne ikke på nogen måde lægge hindringer i
vejen for den effektive udøvelse af klageretten. Det er af helt afgørende betydning for
kontrolsystemets funktion og effektivitet at personer, der har klaget eller ønsker at klage, har mulighed for uhindret at kommunikere med Domstolen uden at blive udsat for
nogen form for "pres" fra myndigheder for at frafalde eller ændre en klage277 . Hvis en
medlemsstat derfor forsøger at hindre personer i at klage, eller forsøger på anden måde
at få sådanne personer til at opgive en klage, vil del kunne udgøre en krænkelse af artikel 34278 • Udtrykket "hindringer" og "pres" omfatter ikke kun direkte tvang og åbenbart
270

Se Tomasic mod Kroatien, dom af 19.10.06, §§ 28-32, hvor en tilkendt kompensation kun udgjorde ca.
15 pct. af, hvad Domstolen tilkendte i tilsvarende sager.
271
Se Ciorap mod Moldova (nr. 3), dom af20.07. I 0, §§ 22-26, om utilstrækkelig lægelig behandling og
frihedsberøvelse under ringe forhold, hvilket var anerkendt af nationale domstole, men hvor den tilkendte
erstatning lå væsentligt under (ca. 1/10) det niveau, Domstolen tilkendte i tilsvarende sager. Se tillige
R.R. mod Polen, dom af26.05 . I I,§§ 104-109.
272
Se Mucibabic mod Serbien, dom af 12.07.16, §§ 114-120, om utilstrækkelig efterforskning i anledning
af eksplosionsulykke med dødeligt udfald.
273
Se Paez mod Sverige, dom af 30.10.97, B.B. mod Frankrig, dom af07.09.98.
274
Se artikel 19 og Pentidis m.fl. mod Grækenland, dom af09.06.97, § 19.
275
Se B.B. mod Frankrig, dom af07.09.98, § 40.
276
Se Dimitrescu mod Rumænien, dom af03.06.08, § 34, om krav om tilbagelevering afnationaliseret
fast ejendom, hvor klager ved aftale havde overdraget sine rettigheder til en bror.
277
Se Assenov m.fl. mod Bulgarien, dom af 28.10.98, § 169, Mamatkulov og Askarov mod Tyrkiet, dom
af04.02.05, § 102, Sisojeva m.fl. mod Letland, dom af 15.01.07, § 115.
27
R Se Akdivar m.fl. mod Tyrkiet, dom af 16.09.96, § 105, Aksoy mod Tyrkiet, dom af 18. 12.96, § I 05,
Kurt mod Tyrkiet, dom af25.05.98, § 159, Ergi mod Tyrkiet, dom af28.07.98, § 105, Petra mod Rumæmen, dom af23.09.98, § 43, Assenov m.fl. mod Bulgarien, dom af28.10.98, § 169, Akdivar mod Tyrkiet,
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intimiderende handlinger over for klager, klagers nærmeste eller klagers legale repræsentant, men også utilbørlige indirekte handlinger eller henvendelser, der har til fonnå)
at få klager til at opgive sagen279 . I den forbindelse lægges vægt på, om klager er sårbar
eller påvirke Iig på grund af sine omstændigheder280 .
Det vil kunne udgøre en "hindring", hvis myndigheder indleder eller truer med at
indlede straffesag mod klagers repræsentant i forbindelse med klagesagen281 • Det samme er tilfældet ved trussel om at indlede disciplinærsag mod klagers repræsentant282 .
Det samme gælder, hvis staten indleder disciplinærsag eller i øvrigt træffer foranstaltninger mod klagers advokat i anledning af klagen283 . Ransagning hos en advokat og
beslaglæggelse af en sagsakt vedrørende en klagesag kan udgøre en krænkelse, også
selv om ransagningen vedrører forhold uden forbindelse til klagen284 . Det samme kan
være tilfældet, hvis politiet retter henvendelse til og foretager afhøring af klagers advokat og tolk i anledning af klagers krav om erstatning285 . Det samme gælder, hvis myndigheder iværksætter en undersøgelse af forholdet mellem klager og advokaten, herunder med personlig kontakt til disse 286 . Det vil også kunne udgøre en krænkelse, hvis
myndigheder tager direkte kontakt til klager i anledning af en klage til Domstolen for at
afhøre den pågældende om klagen, herunder for at få bekræftet klagens ægthed 287 • Hvis
dom af 16.09.96, §§ 103-105, Michael Edward Cooke mod Østrig, dom af08.02.00, §§ 47-48, Salman
mod Tyrkiet, dom af27.06.00, § 130, Akkor,; mod Tyrkiet, dom af 10.10.00, §§ 124-127.
279
Se Tanrikulu mod Tyrkiet, dom af08.07.99, § 130, Mamatkulov og Askarov mod Tyrkiet, dom af
04.02.05, § 102, Sisojeva m.fl. mod Letland, dom af 15.01.07, § 116.
280
Se Petra mod Rumænien, dom af23.09.98, § 43, om en afsoner, Akdivar mod Tyrkiet, dom af
16.09 .96, § I 05, om en person, der havde været udsat for overgreb fra myndighedspersoner, Bilgin mod
Tyrk iet, dom af 16.11.00, §§ 133-135, om person, hvis hjem og ejendele var blevet brændt af sikkerhedsstyrker, Demiray mod Tyrkiet, dom af 21.11.00, §§ 61-63, om person hvis ægtefælle var afgået ved døden, mens vedkommende var frihedsberøvet. Se tillige Sergey Antono mod Ukraine, dom af 22.10.15, §§
108-110, om fængselsmyndigheders pres på en indsat, der havde klaget til Domstolen vedrørende forhold
under frihedsberøvelse og utilstrækkelig lægelig behandling.
281
Se Kurt mod Tyrkiet, dom af25.05.98, §§ 160 og 165, Sarli mod Tyrkiet, dom af22.05.0l, §§ 85-86.
Se tillige Ofcrta Plus Sri. mod Moldova, dom af 19.12.06, §§ 135-144, hvor der blev indledt straffesag
mod direktøren for et selskab, der ikke havde betalt for elleverancer, men hvor selskabet i en civil retssag
havde fået medhold i en dom, som staten i strid med artikel 6 undlod at opfylde, og hvor klagen til Domstolen blandt andet vedrørte statens manglende efterlevelse af dommen. Se tillige Colibaba mod Moldova,
dom af 23.10.07, §§ 65-69, om anklagers advarsel til en advokat om risiko for indledning af efterforskning i anledning af advokatens påståede upassende henvendelser til intemationale organisationer.
282
Se McShane mod Storbritannien, dom af28.05.02, §§ 149-152, hvor det fandtes at udgøre en krænkelse, at det nordirske politi havde indgivet en klage til det nordirske advokatsamfund mod en advokat, der
havde repræsenteret klager i forbindelse med en national efterforskning med påstand om brud på tavshedspligt på grund af dokumenter, som advokaten uberettiget skulle have videregivet til den advokat, der
repræsenterede klager i forbindelse med klagen til Domstolen.
283
Se Khodorkovskiy og Lebedev mod Rusland, dom af 25.07.13, §§ 924-933, om sag om fratagelse af
retten til at virke som advokat, kontrot afadvokatens administrative og økonomiske forhold, nægtelse af
at udstede visum til advokaten, samt udvisning af advokaten.
284
Se Annagi Hajibeyli mod Aserbajdsjan, dom af22. I0.15, §§ 70-79, hvor klager ikke blev underrettet,
og hvor både klager og advokat i 76 dage ikke havde adgang til sagsmappen eller en kopi afbilagene. Se
tillige Abil mod Aserbajdsjan, dom af05.12. 19, §§ 87-90.
285
Se Fedotova mod Rustand, dom af 13.04.06, §§ 49-52.
286
Se Ryabov mod Rustand, dom af31.01.08, §§ 58-65.
287
Se Orhan mod Tyrkiet, dom af 18.06.02, §§ 406-411, Sisojeva m.fl. mod Letland, dom af 15.01.07, §
120. Se tillige Fedotova mod Rusland, dom af 13.04.06, § 51, hvor Domstolen fremhævede, at hvis regeringen mente, at der var tale om misbrug afklageadgangen, skulle den ikke rette henvendelse til klageren
herom, men rejse spørgsmålet for Domstolen. Se tillige Sisojeva m.fl. mod Letland, dom af 15.01.07, §§
117-126, hvor klager blev athørt af politiet som led i en efterforskning afpåstået korruption inden for
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staten nærer tvivl med hensyn til klagens ægthed, skal et sådant spørgsmål rejses over
for Domstolen og ikke over for klager personligt. Det nævnte er ikke til hinder for, at
myndigheder retter direkte henvendelse til klager med henblik på at indgå frivilligt forlig i anledning af klage~288 , eller for ~t tilvej~bringe opdaterede oplysninger til bru~ for
statens bemærkninger til Domstolen 1 anledmng af klagen289 • Det nævnte er heller ikke
til binder for, at myndigheder retter henvendelse til og afbører et vidne, der støtter klager som led i myndigbeders undersøgelse af hændelsesforløbet290 • Efter omstændighede~ e kan det dog udgøre en hindring, hvis myndigheder tager kontakt til og afbører et
vidne, der bar udtalt sig til støtte for klagers påståede mishandling 291 . Det vil kunne udgøre en hindring, hvis fængselsmyndigheder nægter at sende en indsats korrespondance
til Domstolen292 . Det samme gælder, hvis en indsats brev med bilag forsvinder, efter det
er afleveret til fængselsmyndigheder med henblik på at blive sendt til Domstolen 293 • Det
vil også udgøre en hindring, hvis en indsats korrespondance med Domstolen i forbindelse med en klage standses og åbnes 294 . Det vil også kunne udgøre en hindring, hvis
fængselsmyndigheder nægter en indsat det nødvendige (papir, konvolut, frimærke m.v.)
med benblik på at korrespondere, og den indsatte samtidig oplever, at breve til og fra
Domstolen systematisk bliver forsinket og åbnet295 . Det vil også kunne udgøre en hindring, hvis myndigheder nægter at give en indsat kopi af relevante afgørelser og dokumenter, der ønskes vedlagt en klage til Domstolen, forudsat at den indsatte ikke selv har
adgang til dokumenterne296 . Det vil også kunne udgøre en hindring, hvis klagers advokat nægtes adgang til lægelige journaler, der er nødvendige for at kunne varetage klagers interesser i forbindelse med klagesagen297 . Det vil også kunne udgøre en krænkelse, hvis en frihedsberøvet, der klager eller ønsker at klage til Domstolen, bliver udsat for
trusler eller en forværring af de forhold, under hvilke den pågældende er frihedsberøvet,
eller hvis en forbedring af situationen gøres afbængig af, at en klage til Domstolen frapolitiet, og hvor politiet i den forbindelse stillede spørgsmål til klagesagen, der ikke havde forbindelse til
konuptionssagen, men hvor der ikke blev statueret krænkelse, da afuøringen ikke kunne karakteriseres
som "pression", "intimidering" eller "chikane". Se tillige Popov mod Rusland, dom af 13.07.06, §§ 246251, hvor klager blev kontaktet af fængselspersonale i anledning af en klage over forhold under frihedsberøvelse. Se tillige Lopata mod Rusland, dom af I 3.07. I 0, §§ I 53-160, hvor en domfældt blev opsøgt i
fængslet og udspurgte om klagen, og hvor han tillige blev udsat for pres og trusler.
288 Se Konstantin Markin mod Rusland, dom af22.03 .12, § 161.
289
Se Konstantin Markin mod Rustand, dom af22.03.12, § 162.
290
Se Tarariyeva mod Rusland, dom af 14. 12.06, §§ 120-122.
291
Se Novinskiy mod Rusland, dom af I 0.02.09, §§ I 17- I 25, hvor en klage over forhold under frihedsberøvelse var støttet af udtalelser fra en medindsat, og hvor vidnet blev afhørt to gange, mens vidnet endnu
sad frihedsberøvet, og en gang efter at vidnet var blevet løsladt.
292
Se Poleshchuk mod Rusland, dom af07. I 0.04, §§ 27-28, hvor fængselsmyndigheder i to tilfælde havde nægtet at sende klagerens breve til Domstolen, hvorved klagen blev forsinket i 8 måneder. Se tillige
Komakovs mod Letland, dom af 15.06.06, §§ I 66-167, Moisejevs mod Letland, dom af 15.06.06, §§ 181183, Nurmagomedov mod Rusland, dom af07.06.07, §§ 56-62.
293
Se Buldakov mod Rusland, dom af 19.07.11, §§ 48-50, hvor der var tale om en pakke med mere end
900 siders dokumenter, hvoraf mange var uerstattelige.
294
Se Trosin mod Ukraine, dom af23.02.12, §§ 54-55.
295
Se Cotlet mod Rumænien, dom af03.06.03, § 71. Se dog samtidig Vepishin mod Rusland, dom af
27.06.13, §§ 74-77, hvor afslag på at betale for frimærker ikke fandtes at udgøre en krænkelse, da det ikke
var uoverkommeligt for den indsatte selv at betale, eventuelt gennem eget arbejde i fængslet, ligesom den
indsattes advokat havde sendt frimærker til klager.
296
Se Komakovs mod Letland, dom af 15.06.06, §§ 171-174, Moisejevs mod Letland, dom af 15.06.06,
§§ 184-187, forudsætningsvist. Se tillige Naydyon mod Ukraine, dom af 14. 10. 10, §§ 64-69. Se tillige
Vasiliy lvashchenko mod Ukraine, dom af26.07. 12.
297
Se Boicenco mod Moldova, dom af I I .07 .06, §§ I 57-159.
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faldes 298 • Enhver form for straf eller sank:tion, der pålægges klager på grund af kommunikation i eller i forbindelse med en klagesag, vil udgøre en forbudt hindring 299 • Det kan
også udgøre en hindring, hvis myndigheder forhindrer klager i at mødes med eller frit
og fortroligt at kommunikere med klagers repræsentant i forbindelse med klagesagen300 .
Det er ikke blevet anset for at udgøre en hindring, at en båndoptagelse af hovedforhandlingen i en straffesag mod klager i overensstemmelse med national ret var blevet
slettet, selv om dette skete inden uløbet af fristen for at klage til Domstolen301 .

5.5. Særligt om foreløbige foranstaltninger og artikel 34
Det følger af regel 39 i Domstolens procesreglement, at det kammer, der behandler
klagen, eller om nødvendigt kammerets præsident, kan komme med sådanne tilkendegivelser om foreløbige foranstaltninger ("interim measures") over for sagens parter, som
Domstolen vurderer, at der bør træffes af hensyn til parteme eller behandlingen af klagesagen. En beslutning om foreløbige foranstaltninger kan træffes på begæring af en af
sagens parter eller enhver anden berørt ("concemed") person eller af egen drift.
Domstolen bar i praksis muligbed for at reagere meget hurtigt på anmodninger om at
træffe foreløbige foranstaltninger. Der er eksempler på, at Domstolen har truffet beslutning om foreløbige foranstaltninger samme dag eller dagen efter at have modtaget en
klage eller begæring om foreløbige foranstaltninger3° 2 • I praksis er foreløbige foranstaltninger rettet mod den indklagede stat, men der er ikke noget til hinder for, at Domstolen træffer foreløbige foranstaltninger mod klageren303 .
Procesreglementet angiver ikke nærmere, hvomår hensynet til partemes interesse eller behandlingen af klagesagen taler for, at Domstolen kommer med tilkendegivelser om
foreløbige foranstaltninger. Domstolen er overladt et skøn. Det er vanskeligt at sige med
sikkerbed, hvomår og under hvilke betingelser Domstolen vil benytte sig af muligheden
for at træffe foreløbige foranstaltninger. Det skyldes, at foreløbige foranstaltninger ikke
træffes i form af en begrundet beslutning, der offentliggøres304 . Foreløbige foranstaltninger anvendes kun i særlige tilfælde (''exceptional cases") og efter en grundig bedømmelse af sagen ("rigorous examination")3°5 . Foreløbige foranstaltninger anvendes i
praksis kun tilfælde, hvor der er en nærliggende risiko for at lide alvorlig, uoprettelig
skade ("an imminent risk of irreparable damage") 306 • En foreløbig foranstaltning er ba298

Se llascu m.fl. mod Moldova og Rusland, dom af08.07.04, §§ 480-482.
Se Komakovs mod Letland, dom af I 5.06.06, § 168, om en indsat, der pålægges en irettesættelse for at
have sendt et brev til Domstolen gennem tredjemand.
300
Se Chamaiev m.fl. mod Georgien og Rusland, dom af 12.04.05, §§ 511-512, Oferta Plus Sri. mod
Moldova, dom af 19.12.06, §§ 145-156, Shtukaturov mod Rusland, dom af27.03.08, §§ 138-140, D.B.
mod Tyrkiet, dom af 13.07.10, §§ 65-67, L.M. m.fl. mod Rusland, dom af 15.10.15, §§ 158-163.
301
Se klagesag 27700/08, Holland mod Sverige, afgørelse af09.02.10.
302
Se klagesag 51564/99, Conka m.fl. mod Belgien, afgørelse af 13.03.01, om tvangsmæssig udsendelse
afpersoner, der havde fået afslag på asyl. Se tillige klagesag 36378/02, Shamayev m.fl. mod Georgien og
Rusland, af 10.20.02, hvor der gik 6 dage. Se tillige Chamaiev m.fl. mod Georgien og Rusland, dom af
12.04.05, §§ 474-475, hvor beslutningen om foreløbe foranstaltninger blev truffet og meddelt samme dag,
som begæringen var modtaget.
303
Se Mamatkulov og Askarov mod Tyrkiet, dom af04.02.05, § 105.
304
Oplysninger om Domstolens praksis vedrørende foreløbige foranstaltninger kan navnlig fås ved gennemgang af det månedlige meddelelsesblad "Information Note", der udgives af Domstolens sekretariat.
305
Se Savriddin Dzhurayev mod Rusland, dom af25.04.13, § 213.
306
Se Mamatkulov og Askarov mod Tyrkiet, dom af04.02.05, § 104. Se tillige Paladi mod Moldova, dom
af 10.03.09, § 89. I en udtalelse af 11.02.11 om foreløbige foranstaltninger i asylsager udtaler Domstolens
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eret på de foreliggende oplysninger, og det kan derfor efterfølgende vise sig, at der
~kke var grundlag for at træffe en sådan foranstaltning, men det afgørende er, om der på
~et tidspunkt, hvor foranstaltningen træffes, er en "prima facie case"307 . De sager, hvor
der anvendes foreløbige foranstaltninger, drejer sig navnlig om retten til liv (artikel 2),
retten til ikke at blive udsat for tortur eller umenneskelig behandling (artikel 3) og undtagelsesvist tillige sager om retten til respekt for familieliv og privatliv eller andre rettigheder308. De fleste sager har vedrørt sager om udvisning og udlevering309 . For så vidt
angår sandsynligheden for, at klager risikere at lide uoprettelig skade, er det vigtigt at
bemærke, at det kræver andet og mere end, at Domstolen vurderer, at sagen giver anledning til sådanne tvivlsspørgsmål, at den vælger at anmode staten om bemærkninger
til klagen. Der er således ikke tale om en ordning, der administreres automatisk, men en
ordning, der beror på en konkret vurdering i hver enkelt sag.
Der er et stort og stigende antal sager, hvor klagere anmoder Domstolen om at træffe
bestemmelse om foreløbige foranstaltninger, navnlig i sager om asyl og udvisning.
Domstolen har på baggrund heraf fundet anledning til at komme med en genere! udtalelse om sådanne sager310 . Domstolen minder om, at den har en begrænset rolle i sager
om asyl og indvandring, og at både klagere og stater har pligt til at samarbejde med
Domstolen. Domstolen vil kun anmode en stat om ikke at udsende en udlænding, hvis
den efter en gennemgang af alle relevante oplysninger vurderer, at klager står over for
"areal risk of serious, irreversible harm". Domstolen minder om, at den ikke er en appeldomstol i asylsager, og når der er foretaget en passende risikobedømmelse i det nationale system, vil der kun være anledning for Domstolen til at intervenere i "truly exceptional cases". Domstolen opfordrer både klagere og stater til at samarbejde fuldt ud med
Domstolen. For så vidt angår klagere indebærer det, at anmodninger om foreløbige foranstaltninger skal være individuelle, tilstrækkeligt begrundet, vedlagt relevant dokumentation, herunder relevante afgørelser, og fremsendt i god tid. For så vidt angår stater
indebærer det, at de skal sikre, at der tindes effektive retsmidler med mulighed for opsættende virkning. Når der verserer en ledende klagesag om udvisning til et bestemt
land, bør udvisninger til det pågældende land sættes i bero i afventning af Domstolens
afgørelse af i sagen. Når Domstolen er kommet med en henstilling, skal den efterleves
af staten.
I praksis synes medlemsstateme generelt at efterkomme henstillinger om foreløbige
foranstaltninger, herunder om ikke at udsende en udlænding 311 . Tidligere var det antaget
i praksis, at en medlemsstat ikke var retligt forpligtet til at følge en henstilling om foreløbige foranstaltninger 312 . I Mamatkulov og Abdurasulovic-dommen313 fastslog Domstopræsident, at der skal foreligge "areal risk of serious, irreversible harm". Se tillige Savridd in Dzhurayev
mod Rusland, dom af 25.04.13, § 213, hvor Domstolen taler om "real risk of grave, irreversible harm".
307
Se Paladi mod Moldova, dom af 10.03.09, § 89.
10
' Se Mamatkulov og Askarov mod Tyrkiet, dom af 04.02.05, § 104.
309
Se Mamatkulov og Askarov mod Tyrkiet, dom af04.02.05, § 104.
310
Se præsident Jean-Paul Costas udtalelse af 11.02.11 om foreløbige foranstaltninger i sager om asyl og
udvisning.
311
Se Cruz Varas m.fl. mod Sverige, dom af20.03.91, § 100. Se tillige Mamatkulov og Askarov mod
Tyrkiet, dom af04.02.05, § 105.
312
Det skal ses i lyset af, at Domstolens kompetence til at fremkomme med henstillinger om foreløbige
foranstaltninger ikke er reguleret i konventionen eller protokolleme, men følger af procesreglementct. Det
vil i princippet sige, at der er tale om en kompetence, som Domstolen selv har tiltaget sig, men der er
samtidig tale om en praksis, som har været fulgt længe, og som generelt har været accepteret af medlemsstaterne. I Cruz Varas m.fl. mod Sverige, dom af20.03.91, §§ 94-103, skulle Domstolen tage stilling til,
om Sverige havde krænket konventionen ved at udsende en udlænding til trods for, at den tidligere Kom-
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len imidlertid, at en medlemsstat havde krænket artikel 34 ved ikke at have efter/evet en
henstilling fra Domstolen, idet medlemsstaten havde udleveret klagerne til strafforfølgning i et andet land. Klagerne havde bl.a. gjort gældende, at de risikerede at blive udsat
for en behandling i strid med artikel 3 i modtagerlandet. Domstolen vurderede, at medlemsstaten, ved ikke at efterleve henstillingen, havde gjort klagernes individuelle klageret indholdsløs. Domstolen udtalte, at en medlemsstats undladelse aj at efterleve en
henstilling om foreløbige foranstaltninger må anses for at hindre Domstolen i effektivt
at undersøge klagen og at hindre den effektive udnyttelse aj klagerens rettigheder, og at
den dermed udgør en krænkelse aj artikel 34. Statuering af krænkelse er ikke afbængig
af, at det kan påvises, at manglende efterlevelse af en henstilling konkret har medført
hindringer for den effektive udnyttelse af klageretten, f.eks. på grund af en advokats
vanskeligbeder med at kommunikere med klager, idet den manglende efterlevelse af en
henstilling i sig selvindebærer en krænkelse314 . Det er således uden betydning, om den
uoprettelige skade, som den foreløbige foranstaltning har til formål at forhindre, viser
mission havde henstillet, at Sverige stillede udsendelsen i bero, mens klagesagen blev behandlet. Klager,
der havde fået afslag på asyl, gjorde gældende, at en hjemsendelse til Chile ville indebære en krænkelse af
artikel 3. Domstolen fastslog, at en medlemsstat ikke har pligt til at efterkomme en sådan henstilling men
påpegede samtidig, at en medlemsstat, der vælger ikke at efterkomme en sådan henstilling, risikerer, at
der efterfølgende statueres krænkelse, og at det i sådanne tilfælde vil udgøre en skærpende omstændighed, at medlemsstaten ikke har efterkommet henstillingen. Domstolen har efterfølgende fastholdt denne
praksis, jf. klagesag 51564/99, Conka m.tl. mod Belgien, afgørelse af 13.03.01, hvor Belgien uden nærmere begrundelse undlod at efterkomme en henstilling fra Domstolen om ikke at udsende nogle personer,
der havde fået afslag på ansøgning om asyl.
313
Se Mamatkulov og Askarov mod Tyrkiet, dom af04.02.05, §§ 128-129. Se tillige Chamaiev m.tl. mod
Georgien og Rusland, dom af 12.04.05, §§ 474-479. Se tillige Aoulmi mod Frankrig, dom af 17.01 .06, §§
101-112, hvor staten i strid med en henstilling fra Domstolen fuldbyrdede en bestemmelse om udvisning
med indrejseforbud for bestandig på grund afkriminalitet. Se tillige Paladi mod Moldova, dom af
10.03.09, §§ 84-106, hvor Domstolen kom med en henstilling om ikke at føre en meget syg afsoner tilbage til et fængsel, og hvor henstillingen blev efterkommet med forsinkelse på grund af en række forhold
hos myndigheder. Se tillige Shtukaturov mod Rusland, dom af27.03.08, §§ 141 - 148, hvor Domstolen
havde anmodet om, at klager, der var tvangsindlagt på psykiatrisk hospital, fik mulighed for at kommunikere med sin advokat, men hvor myndighedeme ikke anså sig for bundet afhenstillingen, fordi den var
rettet til staten som sådan. Se tillige Aleksanyan mod Rusland, dom af 22.12.08, §§ 230-232, hvor Domstolen var kommet med henstillinger om at overføre klager til et specialiseret hospital og om at lade klager undersøge afuafhængige læger. Se tillige Ben Khemais mod ltalien, dom af24.02.09, §§ 84-87, om
udvisning afudlænding til Tunesien, hvor vedkommende var idømt langvarig fængselsstraffor at tilhøre
en terrororganisation. Se tillige Grori mod Albanien, dom af07.07.09, §§ 185-195, hvor staten med forsinkelse efterkom en henstilling om at overføre en indsat til et hospital med henblik på behandling. Se
tillige AI-Saadoon og Mufdhi mod Storbritannien, dom af02.03. I0, §§ 162-166, om britisk militærs udlevering af irakiske fanger til irakiske myndigheder til strafforfølgning i strid med en henstilling fra Domstolen. Se tillige Toumi mod Jtalien, dom af05.04.11, §§ 72-77, om udvisning til Tunesien i strid med en
henstiling fra Domstolen. Se tillige Makharadze og Sikharulidze mod Georgien, dom af22. I I. I 1, §§ 100105, om manglende efterlevelse afhenstilling om at sikre specialiseret lægelig behandling affrihedsberøvet med tuberkulose, og hvor den manglende efterlevelse ikke skyldtes objektive hindringer. Se tillige
Labsi mod Slovakiet, dom af 15.05.12, §§ 148-151, om udvisning til Algeriet i strid med en henstilling
fra Domstolen. Se tillige Trabelsi mod Belgien, dom af04.09.14, §§ 61-71, om udlevering til strafforfølgning i USA i strid med en henstilling fra Domstolen. Se tillige Mamazhonov mod Rusland, dom af
23.10.14, §§ 214-219, om ikke efterlevet henstilling i sag om udlevering til strafforfølgning i Uzbekistan.
Se tillige Amirov mod Rusland, dom af27. I I .14, §§ 69-75, om manglende efterlevelse af en henstilling
om at lade en frihedsberøvet person undergi ve en lægelig undersøgelse af læger, der var uafhængige af
fængselssystemet. Se tillige M.A. mod Frankrig, dom af0l .02.18, §§ 64-71, om manglende efterlevelse
afhenstilling om ikke at udsende klageren til Algeriet.
314
Se Olaechea Cahuas mod Spanien, dom af I 0.08.06, §§ 67-83. Se tillige Mannai mod ltalien, dom af
27.03.12, §§ 52-57.
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sig ikke at indtræde315 . En medlemss_tat ~ænker artikel 34, hvis den undlader at træi[e
Ile de foranstaltninger, der med rzmehghed kan kræves for at efterleve en benst1l~ng316_ Det betyder ikke alene, at medlemsstaten skal efterleve henstillingen, men også
at den skal gøre det uden ugrundet ophold317 . Vurderingen af, om staten har efterlevet
en foreløbig foranstaltning, sker med udgangspunkt i formuleringen af foranstaltningen,
det vil sige om staten bar efterlevet henstillingens "bogstav og ånd" 318 . Det er ikke op til
medlemsstaten at foretage et selvstændigt skøn over, om der er en nærliggende risiko
for uoprettelig skade, idet staten skal efterleve henstillingen fra Domstolen319 . Hvis staten er i besiddelse af oplysninger eller materiale, der efter statens opfattelse viser, at der
ikke er en nærliggende risiko for en uoprettelig skade, skal staten give Domstolen disse
oplysninger, så Domstolen kan overveje, _om _en foreløbig forans~~tning f.eks. skal opbæves, men indtil det sker, har staten phgt til at efterleve henstillmgen320 . Staten skal
bevise, at den har efterlevet henstillingen, eller at den på grund af objektive hindringer
var ude af stand til at efterleve henstillingen321 . Der skal meget til før Domstolen anerkender praktiske vanskeligbeder og kort tid som tilstrækkelig begrundelse for ikke at
efterleve en henstilling322 . Hvis det beror på en undskyldelig fejl, at staten ikke har efterlevet en henstilling, og det ikke har haft uoprettelige følger, kan det tale for, at der
ikke statueres krænkelse 323 .
I praksis opstår spørgsmålet om foreløbige foranstaltninger navnlig i sager om udvisning eller udlevering af udlændinge. Som eksempel på sager, hvor anmodning om foreløbige foranstaltninger er blevet afvist, kan nævnes: Den pågældende udlænding har
muligbed for at indgive en fornyet anmodning om asyl, og i praksis sker der ikke
tvangsmæssig udvisning i en situation svarende til klagers 324 . Der er ikke konkrete holdepunkter for at antage, at klager risikerer at blive udsat for en behandling, der er i strid
med konventionen325 . Der er alene tale om en genere! påstand om, at klager i tilfælde af
udvisning eller udlevering vil blive udsat for en behandling i strid med artikel 3326 . Kla315

Se Paladi mod Moldova, dom af 10.03.09, § 89.
Se Paladi mod Moldova, dom af 10.03.09, § 88.
317 Se Satak.hov og lslyamova mod Ukraine, dom af 14.03.13, §§ 216-224, hvor Domstolen havde henstillet, at en frihedsberøvet person straks blev overført til behandling, men hvor der gik tre døgn, inden personen blev overført til behandling.
318 Se Paladi mod Moldova, dom af 10.03.09, § 91. Se tillige Savriddin Dzhurayev mod Rusland, dom af
25.04.13, § 219, hvor Domstolen var kommet med en henstilling om ikke at udlevere klager til strafforfølgning i Tajikistan, og hvor staten ikke havde beskyttet klager, der blev kidnappet afukendte personer
og transportere! til Tajikistan, hvorfor der blev statueret krænkelse, selv om staten ikke havde "udleveret"
klageren. Se tillige Nizomkhon Dzhurayev mod Rusland, dom af03. I0. l 3, §§ 154-159, hvor klager blev
kidnappet og transportere! til Tajikistan, der havde begæret ham udleveret fra Rusland.
319
Se Paladi mod Moldova, dom af 10.03.09, § 90.
320
Se Paladi mod Moldova, dom af I 0.03.09, § 90.
321
Se Paladi mod Moldova, dom af 10.03.09, § 92.
322
Se Kamaliyevy mod Rusland, dom af03.06. I0, §§ 75-79, hvor staten havde haft 26 timer fra modtagelse af henstillingen til klager blev sendt ud af landet, og hvor dette tidsrum omfattede en arbejdsdag,
hvor de relevante myndigheder arbejdede. Se tillige M.A. mod Frankrig, dom af0l.02.18, §§ 64-71, hvor
henstillingen blev meddelt samme sag som udsendelse var planlagt og fandt sted, og hvor staten først
infonnerede klager om udsendelsen på dagen.
323
Se klagesag 31956/05, Hamidovic mod ltalien, afgørelse af 13 .09 .11.
324
Se klagesag 47813/99, Balac mod Holland, afgørelse af 18.05.99.
325
Se klagesag 50866/99, Bogrov mod Sverige, afgørelse af 14.09.99, klagesag 50887/99, Yonghong
mod Portugal, afgørelse af 14.09.99.
326
Se klagesag 48132/99, Gomez Gorrochategui mod Frankrig, afgørelse af 18.05.99, om udvisning fra
Frankrig til Spanien af en spansk statsborger af baskisk oprindelse, der var mistænkt for at være medlem
af en løsrivelsesbevægelse (ETA).
316
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ger skal udleveres til strafforfølgning til et land, hvor klager påstår at risikere dødsstraf,
men myndighederne i processtaten har afgivet erklæring om, at dette ikke vil ske327 _
Som eksempel på sager, hvor anmodning om foreløbige foranstaltninger er blevet imødekommet, kan nævnes: Udvisning af en udlænding som følge af stratbare forhold, hvor
vedkommende tidligere havde haft ophold som flygtning (asyl) 328 . Hjemsendelse af
illegal indvandrer, der var smittet med HIV, og som led af alvorlige infektioner, der
måtte antages at være dødelige, hvis vedkommende ikke modtog passende behandling329 _
Spørgsmålet om foreløbige foranstaltninger kan som nævnt også være relevant i andre sager end udvisning m.v. Som eksempel kan nævnes: I en sag330 , hvor klager var
idømt dødsstraf, og hvor straffen var stadfæstet af den øverste nationale instans, anmodede Domstolen staten om ikke at fuldbyrde straffen, mens klagen var under behandling. I en sag331 om risiko for destruktion afbefrugtede æg opbevaret i en klinik, benstillede Domstolen, at regeringen traf passende foranstaltninger for at sikre, at æggene ikke
blev destrueret, inden Domstolen havde haft muligbed for at behandle klagen. I en sag
om bortadoption af børn har Domstolen valgt at komme med en henstilling om ikke at
gennemføre adoptionen, inden Domstolen havde behandlet klagen332 . I en sag333 var
nogle klagere blevet udleveret fra en stat til en anden med henblik på strafforfølgning,
og Domstolen pålagde processtaten at sørge for, at klagernes repræsentanter i forbindelse med klagesagen fik fri adgang til klagerne, hvilket i praksis forudsatte udstedelse af
visa. I en sag334 havde klager to advokater, en national og en udenlandsk. Myndighederne nægtede den udenlandske advokat ret til indrejse. Da klager havde muligbed for fri
og regelmæssig kontakt til den nationale advokat, der kunne varetage klagers interesser,
afvistes en begæring om foreløbige foranstaltninger i anledning af nægtelsen af at lade
den udenlandske advokat indrejse. I en sag335 led en afsoner af en række sygdomme og
var blevet overført til et hospital med henblik på behandling, og Domstolen benstillede,
at staten undlod at tilbageføre klager til fængslet. I en sag336 havde den øverste domstol
godkendt lægers beslutning om at ophøre med at give en patient i koma føde og væske,
hvilket ville resultere i patientens død, og Domstolen anmodede staten om at suspendere
fuldbyrdelsen af afgørelsen i afventning af udfaldet af Domstolens behandling af sagen,
der samtidig ville blive givet prioritet.
Hvis klager får medhold i en dom afsagt af et kammer, kan Domstolen samtidig træffe bestemmelse om, at en foreløbig foranstaltning skal forblive i kraft, indtil der forelig-

327

Se klagesag 44190/98, Nivette mod Frankrig, afgørelse af03 .07.0 l.
Se klagesag 48135/99, Bodika mod Frankrig, afgørelse af 18.05.99.
329
Se klagesag 41874/98, Tatete mod Schweiz, afgørelse af 18.11.99.
330 Se klagesag 46221/99, Ocalan mod Tyrkiet.
33 1
Se klagesag 6339/05, Evans mod Storbritannien (den foreløbige foranstaltning er fra den 27.02.05). Se
tillige Evans mod Storbritannien, dom af 07.03.06, §§ 76-77, hvor Domstolen vurderede, at den foreløbige foranstaltning skulle opretholdes, indtil dommen var blevet endelig, eller indtil der var taget stilling til
en eventuel begæring om sagens indbringelse for Storkammeret.
332
Se Soares de Melo mod Portugal, dom af 16.02.16, §§ 124-125, om opretholdelse af foranstaltningen
indtil endelig dom.
333
Se Chamaiev m.fl. mod Georgien og Rusland, dom af 12.04.05, § 511, hvor Domstolens foreløbige
foranstaltning af 17. juni 2003 omtales.
334
Se klagesag 47520/99, Sirdal mod Tyrkiet, afgørelse af 18.05.99.
335
Se Paladi mod Moldova, dom af 10.03.09.
336 Se klagesag 46043/ 14, Lambert m.fl. mod Frankrig, afgørelse af24.06.14.
328
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ger en endelig dom, eller en eventuel begæring om indbringelse for Storkammeret imødekormnes337 _
.
d
1· .. d .. d Il kl
d
.kk
Foreløbige foranstaltnmger anven es navn 1g I m 1v1 ue e ager, men er er I e
et til hinder for, at Domstolen træffer bestemmelse om foreløbige foranstaltninger i
no g
· 33g .
mellemstatslige
klager, og det er ogsa• sk et 1- praksis

337

Se N. mod Sverige, dom af20.07.10, § 69, om artikel 3 og udsendelse afasylansøger. Se titlige T.N.
mod Danmark, dom af20.0I. Il,§ 114, M.G. mod Bulgarien, dom af25.03.14, §§ 97-98, A.C. m.fl. mod
Spanien, dom af22.04.14, § 110.
338
Se klagesag 13255/07, Georgien mod Rusland, afgørelse af 12.08.08 og klagesag 20958/14, Ukraine
mod Rusland, afgørelse af 13.03.14, der er omtalt i afsnittet om mellemstatslige klager.
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This manual also takes account of the relevant decisions of the European Committee
of Social Rights which has interpreted the right to protection of health under the European Social Charter as including a right to a healthy environment.
Examples of good national practices have been compiled on the basis of the contributions
of several member states and included in an appendix to the manual.
The aim is to present the emerging principles on environmental protection in a systematic
and accessible way.
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Rights. While the European Convention on Human Rights does not guarantee a specific right to a healthy and sound environment, the general standards deriving from it
may nonetheless also apply to environmental matters. The European Court of Human
Rights regularly examines complaints in which individuals argue that a breach of their
Convention rights is the result of adverse environmental factors.
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PRELIMINARY REMARKS
WHAT IS THE AIM OF THIS MANUAL?
The main aim of this manual is to increase the understanding of the relationship between the protection of human rights under the European Convention on Human Rights (“the Convention”) and the environment and
thereby to contribute to strengthening environmental protection at the
national level. To achieve this aim, the manual seeks to provide information
about the case-law of the European Court of Human Rights (“the Court”) in
this field. In addition, it will highlight the impact of the European Social
Charter and relevant interpretations of the European Social Charter (“the
Charter”) by the European Committee of Social Rights (“the Committee”).

WHO IS THE TARGET AUDIENCE OF THIS MANUAL?
The manual is intended to be of practical use for public authorities (be
they national, regional or local), decision-makers, legal professionals and the
general public.

IS THE ENVIRONMENT PROTECTED UNDER INTERNATIONAL LAW?
The environment is protected by international law despite the absence of
a general framework convention. Multifarious international treaties govern
specific environmental issues, like climate change or biodiversity. Because of
these treaties and customary international law various legal obligations to
protect the environment are placed upon states, e.g. duties to inform, cooperate or limit emissions.

IS THE ENVIRONMENT PROTECTED UNDER THE EUROPEAN CONVENTION
ON HUMAN RIGHTS AND THE EUROPEAN SOCIAL CHARTER?
Neither the Convention nor the Charter are designed to provide a general
protection of the environment as such and do not expressly guarantee a right
to a sound, quiet and healthy environment. However, the Convention and the
Charter indirectly offer a certain degree of protection with regard to environmental matters, as demonstrated by the evolving case-law of the Court and
decisions of the Committee on Social Rights in this area.
The Court has increasingly examined complaints in which individuals
have argued that a breach of one of their Convention rights has resulted from
adverse environmental factors. Environmental factors may affect individual
Convention rights in three different ways:

7
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•

First, the human rights protected by the Convention may be
directly affected by adverse environmental factors. For instance,
toxic smells from a factory or rubbish tip might have a negative
impact on the health of individuals. Public authorities may be
obliged to take measures to ensure that human rights are not
seriously affected by adverse environmental factors.

•

Second, adverse environmental factors may give rise to certain
procedural rights for the individual concerned. The Court has
established that public authorities must observe certain requirements as regards information and communication, as well as participation in decision-making processes and access to justice in
environmental cases.

•

Third, the protection of the environment may also be a legitimate
aim justifying interference with certain individual human rights.
For example, the Court has established that the right to peaceful
enjoyment of one’s possessions may be restricted if this is considered necessary for the protection of the environment.

WHICH RIGHTS OF THE CONVENTION AND THE SOCIAL CHARTER CAN BE
AFFECTED BY ENVIRONMENTAL FACTORS?
The Court has already identified in its case-law issues related to the
environment which could affect the right to life (Article 2), the right to
respect for private and family life as well as the home (Article 8), the right to
a fair trial and to have access to a court (Article 6), the right to receive and
impart information and ideas (Article 10), the right to an effective remedy
(Article 13) and the right to the peaceful enjoyment of one’s possessions
(Article 1 of Protocol No. 1).
The issue of passive smoking has been raised in connection with the right
to prohibition of inhuman or degrading treatment (Article 3 of the Convention)1 but at present there is not sufficient case-law to be able to draw up any
clear principles on environmental protection at the European level.
1.

Florea v. Romania, judgment of 14 September 2010. In two earlier previous cases on passive
smoking the applicants had not alleged a violation of Article 3 in view of inhuman or degrading
treatment, but had referred to Article 2 (right to life) and Article 8 (right to respect for family
life). See Aparicio Benito v. Spain (No. 2), decision of 13 November 2006 and Stoine Hristov v.
Bulgaria judgment of 16 January 2009.
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right to the environment explicitly. However, a number of cases raising
environmental issues have come before the Court who consequently pronounced on them. It referred to rights included in the 1950 Convention on
which issues, such as noise levels from airports, industrial pollution, or town planning, undeniably had an impact.
Conscious of these developments, the Committee of Ministers of the
Council of Europe decided in 2004, following a recommendation of the Parliamentary Assembly,5 that it is an appropriate time to raise awareness of the
Court’s case-law, which has led to the drafting of the first version of this
manual.6 Subsequently in 2009, the Committee of Ministers decided again,7
upon the recommendation of the Parliamentary Assembly,8 to update the
manual in the light of the relevant new case-law. Moreover, when approving
the first version of the manual, the Steering Committee for Human Rights
(CDDH) had already decided that subsequent versions should also reflect the
relevant standards set out by other international organisations and the Council of Europe bodies, notably the European Committee of Social Rights
(ECSR).9 Therefore, the present version of the manual has been extended to
include references to other environmental protection instruments, a collection of examples of national good practices and an environmental law bibliography, in addition to the updated sections on the case-law of the European
Court of Human Rights.
The manual aims at assisting people – at the local, regional or national
level – in solving problems they encounter in pursuit of a sound, quiet and
healthy environment, thereby contributing to strengthening environmental
protection at the national level. It strives primarily to describe the extent to
which environmental protection is embedded in the European Convention
on Human Rights and the European Social Charter. It will also refer to other
international instruments with direct relevance for the interpretation of the
Convention and Charter.
5.
6.

7.
8.
9.

Recommendation (2003) 1614 of the Parliamentary Assembly, adopted on 27 June 2003.
Terms of reference to draft this manual were received by the Steering Committee for Human
Rights (CDDH) – a body composed of governmental representatives from the 46 member States
– from the Committee of Ministers in a decision of 21 January 2004 (869th meeting). The CDDH
entrusted this task to a subordinate intergovernmental body of experts: the Committee of
Experts for the Development of Human Rights (DH-DEV). Website: www.coe.int/cddh
Document CDDH(2009)019, paragraph 19.
Recommendation 1885 (2009) of the Parliamentary Assembly, adopted on 30 September 2009.
Document CDDH (2005) 016, paragraph 4.
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Factsheet – Environment and the ECHR
March 2020
This factsheet is not exhaustive and does not bind the Court

Environment
and
the
Convention on Human Rights

European

Even though the European Convention on Human Rights does not enshrine any right to a
healthy environment as such, the European Court of Human Rights has been called upon
to develop its case-law in environmental matters on account of the fact that the exercise
of certain Convention rights may be undermined by the existence of harm to the
environment and exposure to environmental risks.

Right to life (Article 2 of the Convention)
Dangerous industrial activities
Öneryıldız v. Turkey
30 November 2004 (Grand Chamber)

The applicant’s dwelling was built without authorisation on land surrounding a rubbish tip
used jointly by four district councils. A methane explosion occurred at the tip in April
1993 and the refuse erupting from the pile of waste engulfed more than ten houses
situated below it, including the one belonging to the applicant who lost nine close
relatives. The applicant complained in particular that no measures had been taken to
prevent an explosion despite an expert report having drawn the authorities’ attention to
the need to act preventively as such an explosion was not unlikely.
The European Court of Human Rights held that there had been a violation of Article 2
of the Convention under its substantive limb, on account of the lack of appropriate steps
to prevent the accidental death of nine of the applicant’s close relatives. It also held that
there had been a violation of Article 2 of the Convention under its procedural limb, on
account of the lack of adequate protection by law safeguarding the right to life. The
Court observed in particular that the Turkish Government had not provided the slum
inhabitants with information about the risks they ran by living there. Even if it had, it
remained responsible as it had not taken the necessary practical measures to avoid the
risks to people’s lives. The regulatory framework had proved defective as the tip had
been allowed to open and operate without a coherent supervisory system. The townplanning policy had likewise been inadequate and had undoubtedly played a part in the
sequence of events leading to the accident.
In this case the Court also held that there had been a violation of Article 1 (protection
of property) of Protocol No. 1 to the Convention, a violation of Article 13 (right to an
effective remedy) of the Convention as regards the complaint under the substantive
head of Article 2 and a violation of Article 13 as regards the complaint under Article 1
of Protocol No. 1.
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Dumping of toxic waste
Pending applications
Di Caprio and Others v. Italy (no. 39742/14) and three other applications
Application communicated to the Italian Government on 5 February 2019

This case concerns the “Terra dei Fuochi phenomenon” in Campania and, in particular,
in the Province of Naples and in the Province of Caserta.
The Court gave notice of the application to the Italian Government and put questions to
the parties under Articles 2 (right to life), 8 (right to respect for private and family life)
and 35 (admissibility criteria) of the Convention.

Exposure to nuclear radiation
L.C.B. v. the United Kingdom (application no. 23413/94)
9 June 1998

The applicant’s father was exposed to radiation whilst serving as a catering assistant in
the Royal Air Force at Christmas Island (Pacific Ocean) during nuclear tests in the 1950s.
The applicant was born in 1966. In or about 1970 she was diagnosed as having
leukaemia. The applicant claimed in particular that the British authorities’ failure to warn
her parents of the possible risk to her health caused by her father’s participation in the
nuclear tests had given rise to a violation of Article 2 (right to life) of the Convention.
The Court held that there had been no violation of Article 2 of the Convention
concerning the applicant’s complaint about the United Kingdom’s failure to warn and
advise her parents or monitor her health prior to her diagnosis with leukaemia. It did not
find it established that, given the information available to the British authorities at the
relevant time concerning the likelihood of the applicant’s father having been exposed to
dangerous levels of radiation and of this having created a risk to her health, they could
have been expected to act of their own motion to notify the applicant’s parents of these
matters or to take any other special action in relation to her.

Industrial emissions and health
Smaltini v. Italy
24 March 2015 (decision on the admissibility)

This case concerned the effect of environmental nuisance, caused by the activity of a
steelworks, on the health of the first applicant, who died from leukaemia. Her husband
and children, who have pursued the application, alleged in particular that the existence
of a causal link between the harmful emissions from the plant and the development of
her cancer had been demonstrated.
The Court declared the application inadmissible as being manifestly ill-founded.
Examining the first applicant’s complaint under the procedural aspect of Article 2 of the
Convention, the Court held in particular that she had had the benefit of adversarial
proceedings in the course of which investigations had been carried out at her request. In
the Court’s view, the first applicant had not demonstrated that, in the light of the
scientific data available at the time of the events, there had been a breach of the
procedural aspect of her right to life.
Pending application
Locascia and Others v. Italy (no. 35648/10)
Application communicated to the Italian Government on 5 March 2013

See below, under “Right to respect for private and family life and home (Article 8 of the
Convention)”.
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Natural disasters
Murillo Saldias and Others v. Spain
28 November 2006 (decision on the admissibility)

The applicants were survivors of the disaster which struck the Biescas campsite (Spanish
Pyrenees) in August 1996 when 87 people were killed in severe flooding following
torrential rain. The first applicant lost his parents and brother and sister in the
catastrophe while the other applicants all received injuries. The applicants complained in
particular that Spain had not taken all the preventive measures that were necessary to
protect users of the Biescas campsite. They alleged that the authorities had granted
permission to use the land as a campsite despite being aware of the potential dangers.
The Court declared the application inadmissible. Noting that, in December 2005, the
Audiencia Nacional had awarded the first applicant compensation in an amount that
could not be regarded as unreasonable and would probably be confirmed or even
increased by the Supreme Court when it examined the applicant’s appeal on points of
law, it considered that, after the decision of the Audiencia Nacional, he could no longer
claim to be a victim of a violation of rights set forth in the Convention within the
meaning of Article 34 (right of individual petition). As regards the remaining applicants,
they had merely joined the criminal proceedings as civil parties and had declined to bring
administrative proceedings against the authorities before lodging their application with
the Court. They had therefore failed to exhaust domestic remedies.
Budayeva and Others v. Russia
20 March 2008

In July 2000 the town of Tyrnauz, situated in the mountain district adjacent to Mount
Elbrus in the Republic of Kabardino-Balkariya (Russia), was devastated by a mudslide.
Eight people were killed, including the first applicant’s husband. As a result of the
disaster, the applicants sustained injuries and psychological trauma and lost their
homes. The applicants alleged in particular that the Russian authorities had failed to
mitigate the consequences of the mudslide and to carry out a judicial enquiry into
the disaster.
The Court held that there had been a violation of Article 2 of the Convention under its
substantial limb, on account of the Russian authorities’ failure to protect the life of the
first applicant’s husband, and, the applicants and the residents of Tyrnauz from
mudslides which devastated their town in July 2000. There had indeed been no
justification for the authorities’ failure to implement land-planning and emergency relief
policies in the hazardous area of Tyrnauz concerning the foreseeable risk to the lives of
its residents. The Court also held that there had been a violation of Article 2 of the
Convention under its procedural limb, on account of the lack of an adequate judicial
enquiry into the disaster. The question of Russia’s responsibility for the accident in
Tyrnauz had indeed never as such been investigated or examined by any judicial or
administrative authority.
Kolyadenko and Others v. Russia
28 February 2012

See below, under “Right to an effective remedy (Article 13 of the Convention)”.
Viviani and Others v. Italy
24 March 2015 (decision on the admissibility)

This case concerned the risks attached to a potential eruption of Vesuvius and the
measures taken by the authorities to combat those risks. The applicants, who live in
various municipalities located near the volcano, alleged that in omitting to put in place
an appropriate regulatory and administrative framework to deal with the risks, the
Government had failed in their obligation to protect their right to life. They also
complained that the lack of adequate information on the risks they faced was in breach
of their right to respect for their private and family life.
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The Court declared the application inadmissible for failure to exhaust domestic
remedies, in accordance with Article 35 § 1 (admissibility criteria) of the Convention.
It noted in particular that the applicants had had several domestic remedies available to
them which they had not exhausted, in particular before the administrative courts or in
the form of a class action. However, they had merely asserted that the remedies in
question were ineffective.
Özel and Others v. Turkey
17 November 2015

This case concerned the deaths of the applicants’ family members, who were buried alive
under buildings that collapsed in the town of Çınarcık – located in a region classified as
“major risk zone” on the map of seismic activity – in an earthquake on 17 August 1999,
one of the deadliest earthquakes ever recorded in Turkey.
The Court held that there had been a violation of Article 2 of the Convention under its
procedural head, finding in particular that the Turkish authorities had not acted promptly
in determining the responsibilities and circumstances of the collapse of the buildings
which had caused the deaths. Indeed, the importance of the investigation should have
made the authorities deal with it promptly in order to determine the responsibilities and
the circumstances in which the buildings collapsed, and thus to avoid any appearance of
tolerance of illegal acts or of collusion in such acts.

Prohibition of inhuman or degrading treatment (Article 3 of the
Convention)
Passive smoking in detention
Florea v. Romania
14 September 2010

In 2002 the applicant, who suffered from chronic hepatitis and arterial hypertension, was
imprisoned. For approximately nine months he shared a cell with between 110 and 120
other prisoners, with only 35 beds. According to the applicant, 90% of his cellmates
were smokers. The applicant complained in particular of overcrowding and poor hygiene
conditions, including having been detained together with smokers in his prison cell and in
the prison hospital.
The Court observed in particular that the applicant had spent in detention approximately
three years living in very cramped conditions, with an area of personal space falling
below the European standard. As to the fact that he had to share a cell and a hospital
ward with prisoners who smoked, the Court noted that the applicant had never had an
individual cell and had had to tolerate his fellow prisoners’ smoking even in the prison
infirmary and the prison hospital, against his doctor’s advice. However, a law in force
since June 2002 prohibited smoking in hospitals and the domestic courts had frequently
ruled that smokers and non-smokers should be detained separately. It followed that the
conditions of detention to which the applicant had been subjected had exceeded the
threshold of severity required by Article 3 of the Convention, in violation of
this provision.
Elefteriadis v. Romania
25 January 2011

The applicant, who suffered from chronic pulmonary disease, was serving a sentence of
life imprisonment. Between February and November 2005 he was placed in a cell with
two prisoners who smoked. In the waiting rooms of the courts where he had been
summoned to appear on several occasions between 2005 and 2007, he was also held
together with prisoners who smoked.
The Court held that there had been a violation of Article 3 of the Convention,
observing in particular that a State is required to take measures to protect a prisoner
from the harmful effects of passive smoking where, as in the applicant’s case, medical
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examinations and the advice of doctors indicated that this was necessary for
health reasons.

Right to liberty and security (Article 5 of the Convention)
Mangouras v. Spain
28 September 2010 (Grand Chamber)

The applicant was formerly the captain of the ship Prestige, which in November 2002,
while sailing off the Spanish coast, discharged the 70,000 tonnes of fuel oil it was
carrying into the Atlantic Ocean when its hull sprang a leak. The oil spill caused an
ecological disaster whose effects on marine flora and fauna lasted for several months
and spread as far as the French coast. A criminal investigation was opened and the
applicant was remanded in custody with the possibility of release on bail of three million
euros. He was detained for 83 days and granted provisional release when his bail was
paid by the shipowner’s insurers. The applicant complained in particular that the amount
of bail required had been excessively high and had been fixed without regard for his
personal situation.
The Court held that there had been no violation of Article 5 § 3 of the Convention,
finding that the Spanish courts had taken sufficient account of the applicant’s personal
situation, and in particular his status as an employee of the ship’s owner, his
professional relationship with the persons who were to provide the security, his
nationality and place of permanent residence and also his lack of ties in Spain and his
age. The Court was of the view that the increasingly high standard being required in the
area of human rights protection correspondingly required greater firmness in assessing
breaches of the fundamental values of democratic societies. Hence, it could not be ruled
out that the professional environment which formed the setting for the activity in
question should be taken into consideration in determining the amount of bail, in order
to ensure that the measure was effective. Given the exceptional nature of the present
case and the huge environmental damage caused by marine pollution on a seldom-seen
scale, it was hardly surprising that the judicial authorities should have adjusted the
amount required by way of bail in line with the level of liability incurred, so as to ensure
that those responsible had no incentive to evade justice and forfeit the security. It was
by no means certain that a level of bail set solely by reference to the applicant’s assets
would have been sufficient to ensure his attendance at the hearing.

Right to a fair trial (Article 6 of the Convention)
Access to court
Athanassoglou and Others v. Switzerland
6 April 2000 (Grand Chamber)

The applicants lived in villages situated in zone 1 in the vicinity of unit II of a nuclear
power plant in Beznau (Canton of Aargau). They complained in particular that they had
been denied access to a court in respect of the decision of the Federal Council to grant
the nuclear power plant an extension of its operating licence and that the procedure
followed by the Federal Council had not been fair. They also complained that they had no
effective remedy enabling them to complain of a violation of their right to life and their
right to respect for physical integrity.
The Court held that Article 6 § 1 of the Convention was not applicable in the present
case. It found that the connection between the Federal Council’s decision and the
domestic-law rights invoked by the applicants (life, physical integrity, property) had
been too tenuous and remote and was not sufficient to bring Article 6 § 1 into play.
Indeed, the applicants in their pleadings before the Court appeared to accept that they
were alleging not so much a specific and imminent danger in their personal regard as a
general danger in relation to all nuclear power plants; and many of the grounds they
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relied on related to safety, environmental and technical features inherent in the use of
nuclear energy. As to the fact that the applicants were seeking to derive from
Article 6 § 1 a remedy to contest the very principle of the use of nuclear energy, or at
the least a means for transferring from the government to the courts the responsibility
for taking, on the basis of the technical evidence, the ultimate decision on the operation
of individual nuclear power stations, the Court considered that how best to regulate the
use of nuclear power is a policy decision for each Contracting State to take according to
its democratic processes. The Court also found Article 13 of the Convention to be
inapplicable in this case.
See also: Balmer-Schafroth and Others v. Switzerland, judgment of 26 August
1997; Balmer-Schafroth and Others v. Switzerland, decision on the admissibility of
13 September 2001.
Gorraiz Lizarraga and Others v. Spain
27 April 2004

The five first applicants and an association of which they were members brought
proceedings against plans to build a dam that would result in three nature reserves and
a number of small villages being flooded. They submitted in particular that they had not
had a fair hearing in that they had been prevented from taking part in the proceedings
concerning the reference of the preliminary question, whereas the Spanish State and
State Counsel’s Office had been able to submit observations to the Constitutional Court.
Having regard to the particular circumstances of the case, and especially the fact that
the applicant association had been set up for the specific purpose of defending its
members’ interests before the courts and that those members were directly concerned
by the dam project, the Court considered that the first five applicants could claim to
be victims, within the meaning of Article 34 (right to individual application) of the
Convention, of the alleged violations, and that they had exhausted domestic remedies
with regard to the complaints under Article 6 § 1 of the Convention. In the present case,
the Court held that there had been no violation of Article 6 § 1 of the Convention, as
to both the alleged breach of the principle of equality of arms and the alleged
interference by the legislature with the outcome of the dispute.
L’Erablière asbl v. Belgium
24 February 2009

The applicant, a non-profit association campaigning for the protection of the
environment, complained against the granting of planning permission to expand a waste
collection site. The claim was not allowed by the Conseil d’État on procedural grounds, as
it found that that it did not include a statement of the facts explaining the background to
the dispute. The applicant association alleged that the inadmissibility decision of the
Conseil d’État amounted to a violation of its right of access to a court
The Court reiterated that for Article 6 of the Convention to be applicable there must be a
dispute with a sufficient link to a civil right and that, in order to exclude applications
concerning the mere existence of a law or a court decision affecting third parties, the
Court did not allow an actio popularis. It has, however, previously held that this Article
was applicable in cases brought by an association that, whilst of general interest, also
defended the specific interest of the members. In the present case it considered that
increasing the capacity of the waste collection site could directly affect the private life of
the members of the applicant association, and stressed that the aim of the association
was limited to the protection of the environment in Marche-Nassogne (Province of
Luxembourg). Consequently, the Court found that the applicant association’s action
could not be regarded as an actio popularis and held that Article 6 of the Convention
was therefore applicable. In this case, the Court held that there had been a violation
of Article 6 § 1, finding that the limitation on the right of access to a court imposed on
the applicant association had been disproportionate to the requirements of legal
certainty and the proper administration of justice.
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Howald Moor and Others v. Switzerland
11 March 2014

This case concerned a worker who was diagnosed in May 2004 with malignant pleural
mesothelioma (a highly aggressive malignant tumour) caused by his exposure to
asbestos in the course of his work in the 1960s and 1970s. He died in 2005. The
applicants, his wife and two daughters, complained mainly that their right of access to a
court had been breached, as the Swiss courts had dismissed their claims for damages
against the deceased’s employer and the national authorities, on the grounds that they
were time-barred.
In view of the exceptional circumstances in the present case the Court considered that
the application of the limitation periods had restricted the applicants’ access to a court to
the point of breaching Article 6 § 1 of the Convention. While it was satisfied that the
legal rule on limitation periods pursued a legitimate aim, namely legal certainty, it
observed however that the systematic application of the rule to persons suffering from
diseases which could not be diagnosed until many years after the triggering events
deprived those persons of the chance to assert their rights before the courts. The Court
therefore considered that in cases where it was scientifically proven that a person could
not know that he or she was suffering from a certain disease, that fact should be taken
into account in calculating the limitation period.
Karin Andersson and Others v. Sweden
25 September 2014

The applicants all owned property close to Umeå in northern Sweden. In June 2003 the
Swedish Government had issued a decision permitting the construction of a 10 km long
railway on or close to their properties. The applicants complained in particular that they
had been refused a full legal review of the Government’s decision to permit the
construction of the railway in question.
The Court held that there had been a violation of Article 6 § 1 of the Convention,
finding that the applicants had not been able, at any time of the domestic proceedings,
to obtain a full judicial review of the authorities’ decisions, including the question
whether the location of the railway infringed their rights as property owners. Thus,
notwithstanding that the applicants had been accepted as parties before the Supreme
Administrative Court in 2008, they did not have access to a court for the determination
of their civil rights in the case.
Pending application
Stichting Landgoed Steenbergen and Others v. the Netherlands (no. 19732/17)
Application communicated to the Government of the Netherlands on 22 November 2017

Failure to enforce final judicial decisions
Kyrtatos v. Greece
22 May 2003

See below, under “Right to respect for private and family life and home (Article 8 of the
Convention)”.
Apanasewicz v. Poland
3 May 2011

In 1988 the owner of a plot of land adjacent to that of the applicant built a concrete
works on it without planning permission. It was immediately operational and has been
gradually enlarged. In 1989 the applicant brought proceedings to put an end to the
environmental harm that she alleged to have sustained (pollution, various health
problems, inedible harvest, etc.). In 2001 a civil court ordered the closure of the factory.
In spite of two sets of enforcement proceedings – one civil, the other administrative –
the factory had still not been closed at the time of the judgment of the European Court
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of Human Rights. The applicant complained in particular of a failure to enforce the
judgment of 2001 ordering the factory’s proprietor to shut it down.
The Court found a violation of Article 6 § 1 of the Convention. It held that, particularly
in the light of the overall duration of the proceedings, the lack of diligence on the part of
the authorities and the insufficient use by the latter of the coercive measures available,
that the applicant had not had effective judicial protection. The Polish authorities had, in
the present case, deprived the provisions of Article 6 § 1 of any practical effect. It then
examined to what extent the Polish authorities had discharged their obligation to protect
the applicant’s right to respect for her private and family life against the interference
caused by her neighbour’s activity, finding that while the authorities had taken certain
measures for that purpose (essentially on the applicant’s initiative), they had remained
entirely ineffective. It therefore also found a violation of Article 8 (right to respect for
private and family life and one’s home) of the Convention.
Bursa Barosu Başkanlığı and Others v. Turkey
19 juin 2018

The applicants (the Bursa Bar Association and the Association for the Protection of
Nature and the Environment, together with 21 individuals) complained of the failure to
enforce numerous judicial rulings setting aside administrative decisions authorising the
construction and operation of a starch factory on farmland in Orhangazi (a district of
Bursa) by a US company (Cargill) and the length of the proceedings.
The Court firstly noted that the application was admissible in respect of only six of the
applicants, namely those who had participated actively in the domestic proceedings
seeking the annulment of the impugned administrative decisions and who could
therefore claim to be victims, within the meaning of Article 34 (right of individual
application) of the Convention, of the alleged violations of the Convention. In respect of
these six applicants, the Court held that there had been a violation of Article 6 § 1 of
the Convention, finding in particular that, by refraining for several years from taking the
necessary measures to comply with a number of final and enforceable judicial decisions,
the national authorities had deprived them of effective judicial protection. The Court
further declared the application inadmissible in so far as the other applicants
were concerned.

Right to respect for private and family life and home (Article 8
of the Convention)
Dam construction threatening archaeological site
Ahunbay and Others v. Turkey
29 January 2019 (decision on the admissibility)

In this case, five applicants complained that the planned construction of the Ilısu dam
threatened the Hasankeyf archaeological site, a place of archaeological and cultural
interest dating back more than 12,000 years.
The Court declared the application inadmissible as being incompatible ratione materiae
with the provisions of the Convention (Article 35 §§ 3 (a) and 4). It noted in particular
that there was to date no European consensus, or even a trend among the member
States of the Council of Europe, which would have made it possible to infer from the
Convention’s provisions that there existed a universal individual right to the protection of
one or another part of the cultural heritage, as requested in the application.
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Environmental risks and access to information
Guerra and Others v. Italy
19 February 1998

The applicants all lived about a kilometre away from a chemical factory producing
fertilisers. Accidents due to malfunctioning had already occurred in the past, the most
serious one in 1976 when the scrubbing tower for the ammonia synthesis gases
exploded, allowing several tonnes of potassium carbonate and bicarbonate solution,
containing arsenic trioxide, to escape. One hundred and fifty people were admitted to
hospital with acute arsenic poisoning. The applicants alleged in particular that the lack of
practical measures, in particular to reduce pollution levels and major-accident hazards
arising out of the factory’s operation, had infringed their right to respect for their lives
and physical integrity. They also complained that the relevant authorities’ failure to
inform the public about the hazards and about the procedures to be followed in the
event of a major accident had infringed their right to freedom of information.
The Court held that there had been a violation of Article 8 of the Convention, finding
that the Italian State had not fulfilled its obligation to secure the applicants’ right to
respect for their private and family life. It reiterated in particular that severe
environmental pollution may affect individuals’ well-being and prevent them from
enjoying their homes in such a way as to affect their private and family life adversely. In
the instant case the applicants had waited, right up until the production of fertilisers
ceased in 1994, for essential information that would have enabled them to assess the
risks they and their families might run if they continued to live in a town particularly
exposed to danger in the event of an accident at the factory. Having regard to its
conclusion that there had been a violation of Article 8, the Court further found it
unnecessary to consider the case under Article 2 (right to life) of the Convention also.
McGinley et Egan c. Royaume-Uni
9 June 1998

Between 1952 and 1967 the United Kingdom carried out a number of atmospheric tests
of nuclear weapons in the Pacific Ocean and at Maralinga, Australia, involving over
20,000 servicemen. Among these tests were six detonations at Christmas Island, in the
Pacific Ocean, of weapons many times more powerful than those discharged at
Hiroshima and Nagasaki. The applicant were soldiers who were both present on
Christmas Island during that period. They complained in particular about the withholding
of documents which would have assisted them in ascertaining whether there was any
link between their health problems and exposure to radiation.
The Court noted in particular that, where a Government engages in hazardous activities
which might have hidden adverse consequences on the health of those involved in such
activities, respect for private and family life under Article 8 of the Convention requires
that an effective and accessible procedure be established which enables such persons to
seek all relevant and appropriate information. In the instant case, the Court observed
that the United Kingdom had provided a procedure which would have enabled the
applicants to have requested documents relating to the Minister of Defence’s assertion
that they had not been dangerously exposed to radiation, and that there was no
evidence before it to suggest that this procedure would not have been effective in
securing disclosure of the documents sought. However, neither of the applicants had
chosen to avail themselves of this procedure or, according to the evidence presented to
the Court, to request from the competent authorities at any other time the production of
the documents in question. In these circumstances, the Court found that the United
Kingdom had fulfilled its positive obligation under Article 8 in relation to the applicants.
It therefore held that there had been no violation of this provision. The Court further
held that there had been no violation of Article 6 § 1 (right to a fair trial) of the
Convention as regards the applicants’ complaint that they had been denied effective
access to a court.
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Roche v. the United Kingdom
19 October 2005 (Grand Chamber)

The applicant was discharged from the British Army in the late 1960s. In the 1980s he
developed high blood pressure and later suffered from hypertension, bronchitis and
bronchial asthma. He was registered as an invalid and maintained that his health
problems were the result of his participation in mustard and nerve gas tests conducted
under the auspices of the British Armed Forces at Porton Down Barracks (England) in the
1960s. The applicant complained in particular that he had not had access to all relevant
and appropriate information that would have allowed him to assess any risk to which he
had been exposed during his participation in those tests.
The Court held that there had been a violation of Article 8 of the Convention, finding
that, in the overall circumstances, the United Kingdom had not fulfilled its positive
obligation to provide an effective and accessible procedure enabling the applicant to
have access to all relevant and appropriate information which would allow him to assess
any risk to which he had been exposed during his participation in the tests. The Court
observed in particular that an individual, such as the applicant, who had consistently
pursued such disclosure independently of any litigation, should not be required to litigate
to obtain disclosure. In addition, information services and health studies had only been
started almost 10 years after the applicant had begun his search for records and after he
had lodged his application with the Court. In this case the Court further held that there
had been no violation of Article 6 § 1 (right to a fair trial) of the Convention, no
violation of Article 1 (protection of property) of Protocol No. 1 to the Convention, no
violation of Article 14 (prohibition of discrimination) of the Convention taken in
conjunction with Article 6 and Article 1 of Protocol No. 1, no violation of
Article 13 (right to an effective remedy) of the Convention taken in conjunction with
Article 6 and Article 1 of Protocol No. 1, and no violation of Article 10 (freedom of
expression) of the Convention.
Vilnes and Others v. Norway
5 December 2013

This case concerned complaints by former divers that they were disabled as a result of
diving in the North Sea for oil companies during the pioneer period of oil exploration
(from 1965 to 1990). All the applicants complained that Norway had failed to take
appropriate steps to protect deep sea divers’ health and lives when working in the North
Sea and, as concerned three of the applicants, at testing facilities. They all also alleged
that the State had failed to provide them with adequate information about the risks
involved in both deep sea diving and test diving.
The Court held that there had been a violation of Article 8 of the Convention, on
account of the failure of the Norwegian authorities to ensure that the applicants received
essential information enabling them to assess the risks to their health and lives resulting
from the use of rapid decompression tables. In the light of the authorities’ role in
authorising diving operations and protecting divers’ safety, and of the uncertainty and
lack of scientific consensus at the time regarding the long-term effects of decompression
sickness, the Court found in particular that a very cautious approach had been called for.
It would have been reasonable for the authorities to take the precaution of ensuring that
companies observed full transparency about the diving tables and that divers received
the information on the differences between the tables and on the concerns for their
safety and health they required to enable them to assess the risks and give informed
consent. The fact that these steps were not taken meant that Norway had not fulfilled its
obligation to secure the applicants’ right to respect for their private life. The Court
further held that there had been no violation of Article 2 (right to life) or Article 8 of
the Convention as regards the remainder of the applicants’ complaints about the
authorities’ failure to prevent their health and lives from being put in jeopardy, and that
there had been no violation of Article 3 (prohibition of inhuman or degrading
treatment) of the Convention.
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Brincat and Others v. Malta
24 July 2014

This case concerned ship-yard repair workers who were exposed to asbestos for a
number of decades beginning in the 1950s to the early 2000s which led to them
suffering from asbestos related conditions. The applicants complained in particular about
their or their deceased relative’s exposure to asbestos and the Maltese Government’s
failure to protect them from its fatal consequences.
The Court held that there had been a violation of Article 2 (right to life) of the
Convention in respect of the applicants whose relative had died, and a violation of
Article 8 of the Convention in respect of the remainder of the applicants. It found in
particular that, in view of the seriousness of the threat posed by asbestos, and despite
the room for manoeuvre (“margin of appreciation”) left to States to decide how to
manage such risks, the Maltese Government had failed to satisfy their positive
obligations under the Convention, to legislate or take other practical measures to ensure
that the applicants were adequately protected and informed of the risk to their health
and lives. Indeed, at least from the early 1970s, the Maltese Government had been
aware or should have been aware that the ship-yard workers could suffer from
consequences resulting from the exposure to asbestos, yet they had taken no positive
steps to counter that risk until 2003.

High-voltage power line
Calancea and Others v. the Republic of Moldova
6 February 2018 (decision on the admissibility)

This case concerns the presence of a high-voltage power line crossing the land of the
applicants, a married couple and their neighbour.
The Court declared the application inadmissible as being manifestly ill-founded. It
considered in particular that it had not been demonstrated that the strength of the
electromagnetic field created by the high-voltage line had attained a level capable of
having a harmful effect on the applicants’ private and family sphere. It held that in the
present case the minimum threshold of severity required in order to find a violation of
Article 8 of the Convention had not been attained.
Pending applications
Thibaut v. France (nos. 41892/19 and 41893/19)
Applications communicated to the French Government on 10 February 2020

This case concerns the installation of an extra-high voltage power line in the
neighbourhood of dwellings.
The Court gave notice of the applications to the French Government and put questions to
the parties under Article 8 (right to respect for private and family life and home) of the
Convention.

Industrial pollution
Lopez Ostra v. Spain
9 December 1994

The town the applicant lived in had a heavy concentration of leather industries. She
complained in particular of the municipal authorities’ inactivity in respect of the nuisance
(smells, noise and polluting fumes) caused by a waste-treatment plant situated a few
metres away from her home. She held the Spanish authorities responsible, alleging that
they had adopted a passive attitude. The applicant also submitted that these matters
were of such seriousness and had caused her such distress that they could reasonably be
regarded as amounting to degrading treatment.
The Court held that there had been a violation of Article 8 of the Convention, finding
that the Spanish State had not succeeded in striking a fair balance between the interest
of the town’s economic well-being – that of having a waste-treatment plant – and the
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applicant’s effective enjoyment of her right to respect for her home and her private and
family life. The Court noted in particular that the applicant and her family had to bear
the nuisance caused by the plant for over three years before moving house with all the
attendant inconveniences. They moved only when it became apparent that the situation
could continue indefinitely and when the applicant’s daughter’s paediatrician
recommended that they do so. Under these circumstances, the municipality’s offer could
not afford complete redress for the nuisance and inconveniences to which they had been
subjected. The Court further held that there had been no violation of Article 3
(prohibition of inhuman or degrading treatment) of the Convention, finding that the
conditions in which the applicant and her family had lived for a number of years were
certainly very difficult but did not amount to degrading treatment.
See also: Băcilă c. Roumanie, judgment of 30 March 2010.
Taşkın and Others v. Turkey
10 November 2004

This case concerned the granting of permits to operate a goldmine in Ovacık, in the
district of Bergama (Izmir). The applicants were living in Bergama or the surrounding
villages. They alleged in particular that both the granting by the national authorities of a
permit to operate a goldmine using the cyanidation process and the related decisionmaking process had infringed their rights under Article 8 of the Convention.
The Court held that there had been a violation of Article 8 of the Convention, finding
that Turkey had failed to discharge its obligation to guarantee the applicants’ right to
respect for their private and family life. The Court noted in particular that the authorities’
decision to issue an operating permit for the gold mine had in May 1997 been annulled
by the Supreme Administrative Court, which, after weighing the competing interests in
the present case against each other, based its decision on the applicants’ effective
enjoyment of the right to life and the right to a healthy environment and concluded that
the permit did not serve the public interest. However, the gold mine was not ordered to
close until February 1998, that is, ten months after the delivery of that judgment and
four months after it had been served on the authorities. Moreover, notwithstanding the
procedural guarantees afforded by Turkish legislation and the implementation of those
guarantees by judicial decisions, the Council of Ministers, by a decision of March 2002
which was not made public, authorised the continuation of production at the gold mine,
which had already begun to operate in April 2001. The Court found that, in so doing, the
authorities had deprived the procedural guarantees available to the applicants of any
useful effect. In this case the Court also held that there had been a violation of
Article 6 § 1 (right to a fair trial within a reasonable time) of the Convention.
See also: Öçkan and Others v. Turkey, judgment of 28 Match 2006; Lemke v.
Turkey, judgment of 5 June 2007.
Fadeyeva v. Russia
9 June 2005

The applicant lived in a major steel-producing centre situated around 300 km north-east
of Moscow. She complained in particular that the operation of a steel plant in close
proximity to her home endangered her health and well-being.
The Court held that there had been a violation of Article 8 of the Convention, finding
that Russia had failed to strike a fair balance between the interests of the community
and the applicant’s effective enjoyment of her right to respect for her home and her
private life. The Court noted in particular that the Russian authorities had authorised the
operation of a polluting enterprise in the middle of a densely populated town. Since the
toxic emissions from that enterprise exceeded the safe limits established by domestic
legislation and might have endangered the health of those living nearby, the authorities
had established that a certain territory around the plant should be free of any dwelling.
However, those legislative measures had not been implemented in practice. It would be
going too far, the Court noted, to state that the State or the polluting enterprise were
under an obligation to provide the applicant with free housing, and, in any event, it was
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not the Court’s role to dictate precise measures which should be adopted by the
Contracting States in order to comply with their positive duties under Article 8 of the
Convention. In the applicant’s case, however, the State did not offer the applicant any
effective solution to help her move from the dangerous area. Furthermore, although the
polluting enterprise at issue operated in breach of domestic environmental standards,
there was no information that the State designed or applied effective measures which
would take into account the interests of the local population, affected by the pollution,
and which would be capable of reducing the industrial pollution to acceptable levels.
See also: Ledyayeva and Others v. Russia, judgment of 26 October 2006.
Giacomelli v. Italy
2 November 2006

Since 1950 the applicant had lived in a house located 30 metres away from a plant for
the storage and treatment of “special waste” classified as either hazardous or nonhazardous, which had begun operating in 1982. The company which operated the plant
had subsequently obtained permission to increase the quantity of waste that is
processed and to carry out “detoxification” of dangerous waste, a process which entails
the use of chemical products to treat special industrial waste. The applicant complained
that the persistent noise and harmful emissions coming from the plant represented a
serious threat to her environment and a permanent risk to her health and home.
The Court held that there had been a violation of Article 8 of the Convention, finding
that Italy had not succeeded in striking a fair balance between the interest of the
community in having a plant for the treatment of toxic industrial waste and the
applicant’s effective enjoyment of her right to respect for her home and her private and
family life. It noted in particular that the company which operated the plant was not
asked to undertake a prior environmental-impact assessment (“EIA”) until 1996, seven
years after commencing its activities involving the detoxification of industrial waste.
Moreover, during the EIA procedure the Ministry of the Environment had found on two
occasions that the plant’s operation was incompatible with environmental regulations on
account of its unsuitable geographical location and that there was a specific risk to the
health of the local residents. Therefore, even supposing that, following the EIA decree
issued by the Ministry of the Environment in 2004 – in which the Ministry had expressed
an opinion in favour of the company’s continued operation of the plant provided that it
complied with the requirements laid down by the Regional Council in order to improve
the conditions for operating and monitoring it –, the necessary steps had been taken to
protect the applicant’s rights, the fact remained that for several years her right to
respect for her home had been seriously impaired by the dangerous activities carried out
at the plant built thirty metres away from her house.
Tătar v. Romania
27 January 2009

The applicants, father and son, alleged in particular that the technological process
(involving the use of sodium cyanide in the open air) used by a company in their gold
mining activity put their lives in danger. Part of the company’s activity was located in the
vicinity of the applicants’ home. In January 2000 an environmental accident had
occurred at the site. A United Nations study reported that a dam had breached, releasing
about 100,000 m3 of cyanide-contaminated tailings water into the environment. The
applicants also complained of inaction on the part of the authorities regarding the
numerous complaints lodged by the first applicant about the threat to their lives, to the
environment and to his asthmatic son’s health.
The Court held that there had been a violation of Article 8 of the Convention, finding
that the Romanian authorities had failed in their duty to assess, to a satisfactory degree,
the risks that the activity of the company operating the mine might entail, and to take
suitable measures in order to protect the rights of those concerned to respect for their
private lives and homes, and more generally their right to enjoy a healthy and protected
environment. In this case the Court recalled in particular that pollution could interfere
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with a person’s private and family life by harming his or her well-being, and that the
State had a duty to ensure the protection of its citizens by regulating the authorising,
setting-up, operating, safety and monitoring of industrial activities, especially activities
that were dangerous for the environment and human health. It further noted that, in the
light of what was currently known about the subject, the applicants had failed to prove
the existence of a causal link between exposure to sodium cyanide and asthma. It
observed, however, that the company had been able to continue its industrial operations
after the January 2000 accident, in breach of the precautionary principle, according to
which the absence of certainty with regard to current scientific and technical knowledge
could not justify any delay on the part of the State in adopting effective and
proportionate measures. The Court also pointed out that authorities had to ensure public
access to the conclusions of investigations and studies, reiterating that the State had a
duty to guarantee the right of members of the public to participate in the decisionmaking process concerning environmental issues.
Dubetska and Others v. Ukraine
10 February 2011

In this case the applicants complained that their health had suffered and their house and
living environment had been damaged as a result of a State-owned coal mine operating
near their houses. They also submitted that the Ukrainian authorities had done nothing
to remedy the situation.
The Court held that there had been a violation of Article 8 of the Convention. It
observed in particular that the Ukrainian authorities had been aware of the adverse
environmental effects of the mine and factory but had neither resettled the applicants,
nor found a different solution to diminish the pollution to levels that were not harmful to
people living in the vicinity of the industrial facilities. Moreover, despite attempts to
penalise the factory director and to order and bring about the applicants’ resettlement,
and notwithstanding that a centralised aqueduct was built by 2009 ensuring sufficient
supply of fresh drinking water to the applicants, for 12 years the authorities had not
found an effective solution to the applicants’ situation. The Court also held that by
finding of a violation of Article 8 of the Convention it established the Ukrainian
Government’s obligation to take appropriate measures to remedy the applicants’
situation.
Apanasewicz v. Poland
3 May 2011

See above, under “Right to a fair trial (Article 6 of the Convention)”.
Compare and contrast with, for instance: Koceniak v. Poland, decision on the
admissibility of 17 June 2014.
Cordella and Others v. Italy
24 January 2019

In this case, the 180 applicants – who lived or had lived in the municipality of Taranto or
in neighbouring areas – complained about the effects of toxic emissions from the Ilva
steelworks in Taranto on the environment and on their health. They submitted in
particular that the State had not adopted legal and statutory measures to protect their
health and the environment, and that it had failed to provide them with information
concerning the pollution and the attendant risks for their health. They also complained
about the ineffectiveness of the domestic remedies.
The Court considered that 19 applicants did not have victim status, since they did not
live in one of the towns classified as being at high environmental risk (Taranto,
Crispiano, Massafra, Montemesola and Statte) and they had not shown that they were
personally affected by the situation complained of. In respect of the other applicants,
the Court held that there had been a violation of Article 8 (right to respect for private
life) and a violation of Article 13 (right to an effective remedy) of the Convention.
It found, in particular, that the persistence of a situation of environmental pollution
endangered the health of the applicants and, more generally, that of the entire
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population living in the areas at risk. It also held that the national authorities had failed
to take all the necessary measures to provide effective protection of the applicants’ right
to respect for their private life. Lastly, the Court considered that these applicants had not
had available an effective remedy enabling them to raise with the national authorities
their complaints concerning the fact that it was impossible to obtain measures to secure
decontamination of the relevant areas. Furthermore, under Article 46 (binding force
and execution of judgments) of the Convention, that Court reiterated that it was for the
Committee of Ministers of the Council of Europe to indicate to the Italian Government
the measures that were to be taken to ensure that its judgment was enforced, while
specifying that the work to clean up the factory and the region affected by the
environmental pollution was essential and urgent, and that the environmental plan
approved by the national authorities, which set out the necessary measures and actions
to ensure environmental and health protection for the population, ought to be
implemented as rapidly as possible.

Mobile phone antennas
Luginbühl v. Switzerland
17 January 2006 (decision on the admissibility)

The applicant argued, as a person particularly sensitive to emissions caused by the
phenomenon of electromagnetic radiation, that she was the victim of damage to her
health caused by the planned installation, in the place where she was living, of a mobile
telephone mast.
The Court declared the application inadmissible as manifestly ill-founded. Having
regard in particular to the extended margin of appreciation enjoyed by the State in such
matters, and the interest in modern society of a comprehensive mobile telephone
network, it took the view that an obligation to take further measures to protect the
applicant’s rights could not be regarded as reasonable or appropriate. The Court found
that the Swiss authorities had struck a fair balance between the competing interests.
Efforts had been made by the competent authorities to monitor scientific developments
in such matters and to periodically examine the applicable thresholds. In addition, as the
Federal Environmental Protection Act provided that the Federal Council had to take
account of the effect of the emissions on categories of particularly sensitive individuals,
the Court observed that this statutory basis would allow, if mobile telephone masts were
one day found to really constitute a risk for public health, for appropriate measures to be
taken in order to protect the most vulnerable individuals more specifically from the
phenomenon of electromagnetic radiation.

Noise pollution
Air traffic and aircraft noise
Powell and Rayner v. the United Kingdom
21 February 1990

The applicants, who lived in the vicinity of Heathrow airport, considered the authorised
noise level there unacceptable and the measures pursued by the government to
minimise the noise to be insufficient.
The Court observed that in each case, albeit to greatly differing degrees, the quality of
the applicant’s private life and the scope for enjoying the amenities of his home had
been adversely affected by the noise generated by aircraft using Heathrow Airport.
However, it also pointed out that the existence of large international airports, even in
densely populated urban areas, and the increasing use of jet aircraft had become
necessary in the interests of a country’s economic well-being. A number of measures had
further been introduced by the responsible authorities to control, abate and compensate
for aircraft noise at and around Heathrow Airport. In the applicants’ case, the Court
found that that the United Kingdom Government could not arguably be said to have
exceeded the margin of appreciation afforded to them or upset the fair balance required
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to be struck under Article 8 of the Convention. It therefore held that there had been no
violation of Article 13 (right to an effective remedy) of the Convention in respect of
the claims of either applicant under Article 8 since no arguable claim of violation of
Article 8 and no entitlement to a remedy under Article 13 had been made out in relation
to either applicant.
Hatton and Others v. the United Kingdom
8 July 2003 (Grand Chamber)

The applicants, all of whom lived or had lived close to Heathrow airport, submitted that
United Kingdom Government policy on night flights at Heathrow airport had given rise to
a violation of their rights under Article 8 of the Convention. They alleged in particular
that their health had suffered as a result of regular sleep interruptions caused by nighttime planes. They also claimed that they had been denied an effective domestic remedy
for this complaint.
In this case the Court observed that the State’s responsibility in environmental cases
may also arise from a failure to regulate private industry in a manner securing proper
respect for the rights enshrined in Article 8 of the Convention. However, departing from
the Chamber’s approach 1, the Grand Chamber held that there had been no violation of
Article 8 of the Convention, finding in particular that the United Kingdom had not
overstepped their margin of appreciation by failing to strike a fair balance between the
right of the individuals affected by those regulations to respect for their private life and
home and the conflicting interests of others and of the community as a whole. While the
Court could not reach a conclusion about whether the 1993 policy on night flights at
Heathrow airport had actually led to an increase in night noise, it found that there was
an economic interest in maintaining a full service of night flights, that only a small
percentage of people had suffered by the noise, that the housing prices had not dropped,
and that the applicants could move elsewhere without financial loss. As further regards
the question whether the applicants had had a remedy at national level to enforce their
Convention rights, the Court held that there had been a violation of Article 13 (right to
an effective remedy) of the Convention. It was indeed clear that the scope of review by
the domestic courts had been limited at the material time to examining whether the
authorities had acted irrationally, unlawfully or manifestly unreasonably (classic English
public-law concepts) and, prior to the entry into force of the Human Rights Act 1998, the
courts had not been able to consider whether the claimed increase in night flights
represented a justifiable limitation on the right to respect for the private and family lives
or the homes of those who lived near Heathrow Airport.
Flamenbaum and Others v. France
13 December 2012

The applicants were owners or joint owners of homes located in or near the Saint-Gatien
forest, which is not far from the seaside resorts on the Normandy coast and is classed as
a natural area, which is of particular interest in terms of ecology, fauna and flora. These
homes were all at a distance of between 500 and 2,500 metres from the Deauville
Airport’s main runway. They complained in particular about the noise disturbance caused
by the extension of the airport’s main runway and of shortcomings in the related
decision-making process. They also complained of the decline in market value of their
properties as a result of the runway extension, and about the insulation costs that they
had had to bear.
The Court noted in particular that the domestic courts had recognised the public-interest
nature of the project and that the French Government had established a legitimate aim –
the region’s economic well-being. In the applicants’ case, it held that there had been no
violation of Article 8 of the Convention. Having regard to the measures taken by the
1

Hatton and Others v. the United Kingdom, judgment (Chamber) of 2 October 2001. On 19 December 2001,
the United Kingdom Government requested, in accordance with Article 43 (referral to the Grand Chamber) of
the Convention, that the case be referred to the Grand Chamber. The Grand Chamber Panel accepted that
request on 27 March 2002.
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authorities to limit the impact of the noise disturbance on local residents, it found that
they had struck a fair balance between the competing interests. It further saw no flaw in
the decision-making process. The Court also held that there had been no violation of
Article 1 (protection of property) of Protocol No. 1 to the Convention, as the
applicants had failed to establish the existence of an infringement of their right to
peaceful enjoyment of their possessions.
Neighbouring noise
Moreno Gómez v. Spain
16 November 2004

The applicant complained of noise and of being disturbed at night by nightclubs near her
home. She alleged that the Spanish authorities were responsible and that the resulting
noise pollution constituted a violation of her right to respect for her homes.
In view of the volume of the noise, at night and beyond permitted levels, and the fact
that it had continued over a number of years, the Court found that there had been a
breach of the rights protected by Article 8 of the Convention. Although the City Council
had used its powers in this sphere to adopt measures (such as a bylaw concerning noise
and vibrations) which should in principle have been adequate to secure respect for the
guaranteed rights, it had tolerated, and thus contributed to, the repeated flouting of the
rules which it itself had established during the period concerned. In these circumstances,
finding that the applicant had suffered a serious infringement of her right to respect for
her home as a result of the authorities’ failure to take action to deal with the night-time
disturbances, the Court held that Spain had failed to discharge its positive obligation to
guarantee her right to respect for her home and her private life, in breach of Article 8
of the Convention.
See also: Cuenca Zarzoso v. Spain, judgment of 16 January 2018.
Mileva and Others v. Bulgaria
25 November 2010

This case concerned the noise and nuisance caused by the running of a computer club in
the building in which the applicants lived. The applicants complained in particular about
the authorities’ failure to do everything possible to stop the noise and nuisance.
The Court held that there had been a violation of Article 8 of the Convention, finding
that Bulgaria had failed to approach the matter with due diligence and thus to discharge
its positive obligation to ensure the applicants’ respect for their homes and their private
and family lives. In particular, despite receiving many complaints and being aware that
the club was operating without the necessary license, the police and the municipal
authorities had failed to take action to protect the well-being of the applicants in their
homes. For instance, although the building-control authorities had in July 2002
prohibited the use of the flat as a computer club, their decision had never been enforced,
partly as a result of two court decisions to suspend its enforcement and the inordinate
protraction of those proceedings. In addition, it was not until November 2003, some two
and a half years after the club had started functioning, that the municipality had
imposed a condition requiring the club’s managers to have clients enter the club through
a rear door. That condition had been completely disregarded by the club and
the applicants submitted that it could not, in any event, have been met given the
building’s layout.
Zammit Maempel and Others v. Malta
22 November 2011

The applicant family submitted that the issuing of permits for firework displays, which
took place twice a year, every year, in the vicinity of their house, breached their rights
protected under Article 8 of the Convention and endangered their life and property.
The Court observed that the noise produced by the fireworks had affected the physical
and psychological state of the applicants who had been exposed to it and, consequently,
their right to respect for their private lives and home had been disturbed sufficiently to
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make their complaint admissible under Article 8 of the Convention. It held, however, that
there had been no violation of Article 8 in the applicants’ case. The Court noted in
particular that the noise levels could have impaired the hearing of at least one of the
applicants. At the same time, there had not been a real and immediate risk to the
applicants’ life or personal integrity. The letting off of fireworks had also damaged the
applicants’ property, although the damage had been minimal and reversible. In addition,
the Maltese authorities had been aware of the dangers of fireworks and had put in place
a system whereby people and properties were protected to a certain degree. Finally, the
applicants had acquired the property while aware of the situation of which they were
complaining.
Chiş v. Romania
9 September 2014 (decision on the admissibility)

The applicant complained in particular about his right to respect for his private and
family life, following the opening of a number of bars in his building.
The Court declared the application inadmissible, finding that it had not been
established that the minimum threshold of seriousness required to engage Article 8 of
the Convention had been reached in the present case. Even assuming that the threshold
had been reached, it observed that the Romanian authorities had discharged their
obligation to protect the applicant’s right to respect for his private and family life against
the interference caused by the bars in his building. Thus, following the repeated
complaints by the applicant and the owners’ association, technical measurements of the
noise level had been carried out by the competent municipal department and by a
private laboratory and, according to the results obtained, the noise level did not
significantly affect the quality of life of the building’s inhabitants.
See also: Frankowski and Others v. Poland, decision of 20 September 2011.
Road traffic noise
Deés v. Hungary
9 November 2010

This case concerned nuisance caused to a resident by heavy traffic in his street, situated
near a motorway operating a toll. The applicant complained that, because of the noise,
pollution and smell caused by the heavy traffic in his street, his home had become
almost uninhabitable. He further complained that the length of the court proceedings he
had brought on the matter had been excessive.
In the applicant’s case, the Hungarian authorities had been called on to strike a balance
between the interests of the road-users and of local inhabitants. While recognising the
complexity of the authorities’ tasks in handling infrastructure issues potentially involving
considerable time and resources, the Court considered that the measures taken by the
authorities had consistently proved insufficient, so exposing the applicant to excessive
noise disturbance over a substantial period and imposing a disproportionate individual
burden on him. Although the vibration or noise caused by the traffic had not been
substantial enough to cause damage to the applicant’s house, the noise had, according
to the expert measurements, exceeded the statutory level by between 12% and 15%.
There had thus existed a direct and serious nuisance which affected the street in which
the applicant lived and had prevented him from enjoying his home. The Court therefore
held that there had been a violation of Article 8 of the Convention, finding that
Hungary had failed to discharge its positive obligation to guarantee the applicant’s right
to respect for his home and private life. The Court also held that there had been a
violation of Article 6 § 1 (right to a fair trial within a reasonable time) of the
Convention on account of the length of the proceedings.
Grimkovskaya v. Ukraine
21 July 2011

The applicant complained in particular about the re-routing in 1998 of a motorway via
her street, six-metres wide and in a residential area and entirely unsuitable for heavy
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traffic. She also submitted that the municipal authorities had subsequently failed to
ensure regular monitoring of the street to keep in check pollution and other nuisances.
The Court held that there had been a violation of Article 8 of the Convention. Having
noted that handling infrastructural issues was a difficult task requiring considerable time
and resources from States and that Governments could not be held responsible for
merely allowing heavy traffic to pass through populated residential town areas, it
observed in particular that the Ukrainian Government had not carried out an
environmental feasibility study before turning the street in question into a motorway, nor
had they made sufficient efforts to mitigate the motorway’s harmful effects. In addition,
the applicant had not had any meaningful opportunity to challenge in court the State’s
policy concerning that motorway, as her civil claim had been dismissed with scant
reasoning, the courts not having engaged with her arguments.
Wind turbines and wind energy farms
Fägerskiöld v. Sweden
26 February 2008 (decision on the admissibility)

In 1998 a wind turbine was erected approximately 400 metres from the applicants’
house. The applicants complained in particular that the continuous, pulsating noise from
the wind turbine and the light reflections from its rotor blades interfered with their
peaceful enjoyment of their property and made it impossible for them to enjoy their
private and family life.
The Court declared the application inadmissible. As regards their complaint under
Article 8 of the Convention, the applicants had in particular not furnished the Court, or
the national authorities, with any medical certificates to substantiate that their health
had been adversely affected by the noise or the light reflections. Hence, the noise levels
and light reflections in the present case were not so serious as to reach the high
threshold established in cases dealing with environmental issues. It followed that this
complaint was manifestly ill-founded.
See also, recently: Vecbaštika and Others v. Latvia, decision (Committee) on the
admissibility of 19 November 2019.
Industrial noise pollution
Borysiewicz v. Poland
1 July 2008

The applicant, who lived in a semi-detached house in a residential area, complained that
the authorities had failed to protect her home from the noise emanating from a tailoring
workshop located in an adjacent building. She had brought proceedings against her
neighbour to have the workshop closed or to have measures taken to reduce the level of
noise. The proceedings were still pending before a regional administrative court.
The Court declared inadmissible (manifestly ill-founded) the applicants’ complaint
under Article 8 of the Convention, finding that it had not been established that the noise
levels complained of were serious enough to reach the high threshold established in
cases dealing with environmental issues. In particular, the applicant never submitted to
the Court the results of noise tests which would have allowed the noise levels in her
house to be ascertained and for it to be determined whether they exceeded the norms
set either by domestic law or by applicable international environmental standards. She
had, furthermore, failed to submit any documents to show that her health or that of her
family had been negatively affected by the noise. In the absence of such findings it could
not be established that the Polish authorities had failed to take reasonable measures to
secure her rights under Article 8 of the Convention. In this case the Court further found
a violation of the applicant’s right to a hearing within a reasonable time under
Article 6 § 1 (right to a fair trial within a reasonable time) of the Convention.
See also: Leon and Agnieszka Kania v. Poland, judgment of 21 July 2009.
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Martinez Martinez and María Pino Manzano v. Spain
3 July 2012

This case concerned a couple living in the vicinity of an active stone quarry. The
applicants complained in particular of psychological disorders brought on by the noise
from the quarry, and that they had received no compensation for the damage caused by
the noise and dust.
The Court noted in particular that the applicants were living in an industrial zone that
was not meant for residential use, as shown by various official documents produced by
the Spanish Government. The domestic courts had carefully considered the complaints
and commissioned an expert report that had found that the noise and pollution levels
were equal to or slightly above the norm, but were tolerable. In the applicants’ case, the
Court held that there had been no violation of Article 8 of the Convention: bearing in
mind that they had settled in an area where residential buildings were prohibited, and
considering the levels of disturbance recorded, it found that there had been no violation
of their right to respect for their home or their family life.
Rail traffic
Bor v. Hungary
18 June 2013

The applicant, whose house was situated across the street from a railway station,
complained in particular of the extreme noise disturbance caused by the trains ever
since steam engines had been replaced by diesel engines in 1988, and of the authorities’
failure to enforce, in an effective and timely manner, the railway company’s obligation to
keep the noise level under control. In particular, even though the applicant had brought
proceedings in 1991 to oblige the company to construct a noise barrier, the first noisereduction measures were only actually implemented in 2010.
The Court held that there had been a violation of Article 8 of the Convention, finding
that Hungary had failed to discharge its positive obligation to guarantee the applicant’s
right to respect for his home. It emphasised in particular that the existence of a sanction
system is not enough if it is not applied in a timely and effective manner. In this respect
the Court drew attention to the fact that the Hungarian courts had failed to determine
any enforceable measures in order to assure that the applicant would not suffer any
disproportionate individual burden for some 16 years. The Court also held that there had
been a violation of Article 6 § 1 (right to a fair trial within a reasonable time) of the
Convention on account of the length of the proceedings.

Emissions from diesel vehicles
Greenpeace e.V. and Others v. Germany
12 May 2009 (decision on the admissibility)

The applicant association had its business premises and the other four applicants their
houses close to busy roads and intersections in Hamburg. They complained in particular
about the German authorities’ refusal to take specific measures relating to
environmental issues in order to reduce respirable emissions from diesel vehicles.
The Court declared the application inadmissible as being manifestly ill-founded. It was
in particular uncontested in the instant case that the German State had taken certain
measures to curb emissions by diesel vehicles. Moreover, the choice of means as to how
to deal with environmental issues fell within the State’s margin of appreciation and the
applicants had failed to show that in refusing to take the specific measures they had
requested, the State had exceeded its discretionary power by failing to strike a fair
balance between the interests of the individuals and that of the community as a whole.
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Urban development
Kyrtatos v. Greece
22 May 2003

The applicants owned property in the south-eastern part of the Greek island of Tinos,
including a swamp by the coast. They submitted in particular that urban development
had led to the destruction of their physical environment and had negatively affected their
private life. They also complained about the authorities’ failure to enforce the Council of
State’s decisions annulling two permits for the construction of buildings near their
property.
The Court held that there had been no violation of Article 8 of the Convention. On the
one hand, it could not accept that the interference with the conditions of animal life in
the swamp constituted an attack on the private or family life of the applicants. Even
assuming that the environment had been damaged by the urban development of the
area, the applicants had not shown that the alleged damage to the birds and other
protected species living in the swamp was of such a nature as to directly affect their own
rights under Article 8. On the other hand, the Court was of the opinion that the
disturbances coming from the applicants’ neighbourhood as a result of the urban
development of the area (noises, night-lights, etc.) had not reached a sufficient degree
of seriousness to be taken into account for the purposes of Article 8 of the Convention.
The Court further held that, by failing to enforce two final judicial decisions for more
than seven years, the Greek authorities had deprived Article 6 § 1 of the Convention of
all useful effect and that there had accordingly been a violation of that provision. The
Court also held that there had been a violation of Article 6 § 1 of the Convention on
account of the authorities’ failure to deal with the applicants’ complaints within a
reasonable time.

Waste collection, management, treatment and disposal
Brânduse v. Romania
7 April 2009

The applicant complained in particular about the offensive smells created by a former
refuse tip situated about 20 metres away from the prison where he was detained and
affecting his quality of life and well-being.
The Court held that there had been a violation of Article 8 of the Convention on
account of the Romanian authorities’ failure to take the necessary measures to deal with
the problem of offensive smells coming from the tip in question. The file showed in
particular that the tip was in operation effectively from 1998 until 2003, and that the
growing volume of waste accumulated proved that it had even been used thereafter by
private individuals, as the authorities had not taken measures to ensure the effective
closure of the site. However, throughout that period the tip had no proper authorisation
either for its operation or its closure. Furthermore, although it was incumbent on the
authorities to carry out preliminary studies to measure the effects of pollution, it was
only after the event, in 2003 and after a fierce fire on the site in 2006, that they did so.
The studies concluded that the activity was incompatible with environmental
requirements, that there was a high level of pollution exceeding the standards
established and that persons living nearby had to put up with significant levels of
nuisance caused by offensive smells.
Di Sarno and Others v. Italy
10 January 2012

This case concerned the state of emergency (from 11 February 1994 to 31 December
2009) in relation to waste collection, treatment and disposal in the Campania region of
Italy where the applicants lived and/or worked, including a period of five months in
which rubbish piled up in the streets. The applicants complained in particular that, by
omitting to take the necessary measures to ensure the proper functioning of the public
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waste collection service and by implementing inappropriate legislative and administrative
policies, the State had caused serious damage to the environment in their region and
placed their lives and health in jeopardy. They also criticised the authorities for not
informing those concerned of the risks entailed in living in a polluted area.
The Court observed that the collection, treatment and disposal of waste were hazardous
activities; as such, the State had been under a duty to adopt reasonable and appropriate
measures capable of safeguarding the right of those concerned to a healthy and
protected environment. In this case, the Court held that there had been a violation of
Article 8 of the Convention in its substantive aspect: even if one took the view that the
acute phase of the crisis had lasted only five months – from the end of 2007 until May
2008 – and in spite of the margin of appreciation left to the Italian State, the fact
remained that the Italian authorities had for a lengthy period been unable to ensure the
proper functioning of the waste collection, treatment and disposal service, resulting in an
infringement of the applicants’ right to respect for their private lives and their homes.
The Court further held that there had been no violation of Article 8 in its procedural
aspect: the studies commissioned by the civil emergency planning department had been
published by the Italian authorities in 2005 and 2008, in compliance with their obligation
to inform the people concerned, including the applicants, of the potential risks to which
they exposed themselves by continuing to live in Campania. Lastly, the Court held that
there had been a violation of Article 13 (right to an effective remedy) of the Convention
in so far as the complaint related to the absence of effective remedies in the Italian legal
system by which to obtain redress for the damage sustained was concerned.
Pending applications
Locascia and Others v. Italy (no. 35648/10)
Application communicated to the Italian Government on 5 March 2013

The 19 applicants live in the municipalities of Caserta and San Nicola La Strada
(Campania). They complain in particular about the danger to their health and the
interference with their private life and home caused by the operation of a private waste
disposal plant and by the failure of the authorities to secure, clean-up and reclaim the
area after the closure of the plant.
The Court gave notice of the application to the Italian Government and put questions to
the parties under Articles 2 (right to life), 8 (right to respect for private and family life)
and 35 (admissibility criteria) of the Convention.
Di Caprio and Others v. Italy (no. 39742/14) and three other applications
Application communicated to the Italian Government on 5 February 2019

See above, under “Right to life (Article 2 of the Convention)”.

Water supply contamination
Dzemyuk v. Ukraine
4 September 2014

The applicant alleged that the construction of a cemetery near his house had led to the
contamination of his water supply – both for drinking and gardening purposes – leaving
his home virtually uninhabitable and his land unusable. He also complained about the
disturbance from the burial ceremonies. He further complained about the authorities’
failure to enforce the final and binding judgment declaring the cemetery illegal,
submitting that nothing had been done to close the cemetery, discontinue the burials or,
despite his requests, offer him a detailed and specific proposal for his resettlement.
The Court held that there had been a violation of Article 8 of the Convention, finding
that the interference with the applicant’s right to respect for his home and private and
family life had not been “in accordance with the law” within the meaning of that
provision. It noted in particular that the Ukrainian Government had not disputed that the
cemetery had been built and used in breach of the domestic regulations. The conclusions
of the environmental authorities had also been disregarded. Final and binding judicial
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decisions ordering in particular to close the cemetery had never been enforced and the
health and environment dangers inherent in water pollution had not been acted upon.

Freedom of expression / Freedom to receive and impart
information (Article 10 of the Convention)
Steel and Morris v. the United Kingdom
15 February 2005

The applicants were associated with a small organisation which campaigned principally
on environmental and social issues. The organisation launched an anti-McDonald’s
campaign in the mid-1980s. In 1986 a six-page leaflet entitled “What’s wrong with
McDonald’s?” was produced and distributed as part of that campaign. McDonald’s
brought proceedings against the applicants claiming damages for libel. The applicants
denied publication of the leaflet or that the meanings in it were defamatory. They were
subsequently held liable for publication of the leaflet and leave to appeal to the House of
Lords was refused. The applicants complained in particular that the proceedings and
their outcome had constituted a disproportionate interference with their right to freedom
of expression.
Given the lack of procedural fairness and the disproportionate award of damages, the
Court held that there had been a violation of Article 10 of the Convention in the
applicants’ case. The central issue which fell to be determined under Article 10 was
whether the interference with the applicants’ freedom of expression had been “necessary
in a democratic society”. The United Kingdom Government had contended that, as the
applicants were not journalists, they should not attract the high level of protection
afforded to the press under Article 10. The Court considered, however, that in a
democratic society even small and informal campaign groups had to be able to carry on
their activities effectively. There existed a strong public interest in enabling such groups
and individuals outside the mainstream to contribute to the public debate by
disseminating information and ideas on matters of general public interest such as health
and the environment. In this case the Court also held that there had been a violation of
Article 6 § 1 (right to a fair trial) of the Convention, finding that the denial of legal aid
to the applicants had deprived them of the opportunity to present their case effectively
before the court and had contributed to an unacceptable inequality of arms with
McDonald’s.
Vides Aizsardzības Klubs v. Latvia
27 May 2004

The applicant was a non-governmental organisation for the protection of the
environment. In November 1997 it had adopted a resolution addressed to the competent
authorities expressing its concerns about the conservation of coastal dunes on a stretch
of coast in the Gulf of Riga. The resolution, which was published in a regional newspaper,
contained, inter alia, allegations that the local mayor had facilitated illegal construction
work in the coastal area. The mayor brought an action for damages against the
applicant, claiming that the statements in the resolution were defamatory. The Latvian
courts found that the applicant had not proved the truth of its statements and ordered it
to publish an official apology and pay damages to the mayor for publishing defamatory
allegations. The applicant complained that the order against it had infringed its right to
freedom of expression, and, in particular, its right to impart information.
The Court held that there had been a violation of Article 10 of the Convention, finding
that, despite the discretion afforded to the national authorities, there had not been a
reasonable relationship of proportionality between the restrictions imposed on the
applicant organisation’s freedom of expression and the legitimate aim pursued, which
was the protection of the reputation and rights of others. The Court noted in particular
that the main aim of the impugned resolution had been to draw the public authorities’
attention to a sensitive issue of public interest, namely malfunctions in an important
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sector managed by the local authorities. As a non-governmental organisation specialised
in the relevant area, the applicant organisation had thus exercised its role of “watchdog”
under the Environmental Protection Act. That kind of participation by an association was
essential in a democratic society. Consequently, in order to perform its task effectively
an association had to be able to impart facts of interest to the public, give them its
assessment and thus contribute to the transparency of public authorities’ activities.
Pending applications
Bryan and Others v. Russia (no. 22515/14)
Application communicated to the Russian Government on 6 December 2017

The applicants are 28 Greenpeace activists and two freelance journalists. The journalist
applicants allege, in particular, a violation of their right to collect and disseminate
information concerning a protest against oil production in the Arctic.
The Court gave notice of the application to the Russian Govenment and put questions to
the parties under Article 1 (obligation to respect human rights), Article 5 § 1 (right to
liberty and security) and Article 10 (freedom of expression) of the Convention.
Burestop 55 v. France (no. 56176/18) and five other applications
Applications communicated to the French Government on 18 November 2019

The six applicant associations, which oppose the burying of radioactive waste in the
commune of Bure (France), allege in particular that the National Agency for the
Management of Radioactive Waste (Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs – ANDRA) has failed to fulfill its legal obligation to inform.
The Court gave notice of the applications to the French Government and put questions to
the parties under Article 6 § 1 (right to a fair trial), Article 8 (right to respect for private
and family life), Article 10 (freedom of expression) and Article 13 (right to an effective
remedy) of the Convention.

Freedom of assemby and association (Article 11 of the
Convention)
Costel Popa v. Romania
26 April 2016

The applicant, founder of an environmental association, complained in particular about
the Romanian courts’ refusal to register the association in question, without giving him
time to rectify any irregularities in the articles of association – as had been provided for
by national law – before ending the registration process.
The Court held that there had been a violation of Article 11 of the Convention, finding
that the reasons invoked by the Romanian authorities for refusing registration of the
association were not guided by any pressing social need, nor were they convincing and
compelling. Consequently, a measure as radical as the refusal to register the association,
taken even before the association had started operating, appeared disproportionate to
the aim pursued.

Right to an effective remedy (Article 13 of the Convention)
Hatton and Others v. the United Kingdom
8 July 2003 (Grand Chamber)

See above, under “Right to respect for private and family life and home (Article 8 of
the Convention)”.
Kolyadenko and Others v. Russia
28 February 2012

The applicants lived in Vladivostok near the Pionerskaya river and water reservoir. They
were all affected by a heavy flash flood in Vladivostok in August 2001. The applicants
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submitted in particular that the authorities had put their lives at risk by releasing the
water without any prior warning and by having failed to maintain the river channel, and
that there had been no adequate judicial response in that respect. They also complained
that their homes and property had been severely damaged, and that they had had no
effective remedies in respect of their complaints.
The Court held that there had been a violation of Article 2 (right to life) of the
Convention in its substantive aspect, finding that the Russian Government had failed in
its positive obligation to protect the relevant applicants’ lives. It further held that there
had been a violation of Article 2 in its procedural aspect, as it was not convinced that the
judicial response to the events of August 2001 had secured the full accountability of the
officials or authorities in charge. The Court also held that there had been a violation of
Articles 8 (right to respect of private and family life and home) of the Convention
and 1 (protection of property) of Protocol No. 1 to the Convention, finding that the
responsible officials and authorities had failed to do everything in their power to protect
the applicants’ rights under these provisions. Lastly, the Court held that there had been
no violation of Article 13 of the Convention in conjunction with Article 8 and
Article 1 of Protocol No. 1. It found in particular that Russian law provided the
applicants with the possibility of bringing civil proceedings to claim compensation. The
Russian courts had had at their disposal the necessary material to be able in principle to
address in the civil proceedings the State’s liability and they had in principle been
empowered to attribute responsibility for the events in the criminal proceedings. The fact
alone that the outcome of the proceedings had been unfavourable to the applicants, as
their claims had finally been rejected, could not be said to have demonstrated that the
available remedies had been insufficient for the purpose of Article 13.

Protection of property (Article 1 of Protocol No. 1 to the
Convention)
Fredin (no. 1) v. Sweden
18 February 1991

This case concerned the revocation of a licence to operate a gravel pit situated on the
applicants’ land on the basis of the Nature Conservation Act. According to the applicants
the revocation of their exploitation permit had amounted to a deprivation of property.
In this case the Court recognised that in today’s society the protection of the
environment was an increasingly important consideration. In the circumstances of the
case, and having regard to the legitimate aim pursued by the 1964 Act, i.e. the
protection of the environment, it found that it could not be said that the revocation
decision complained of by the applicants had been inappropriate or disproportionate and
it therefore held that there had been no violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the
Convention. It was true that the applicants had suffered substantial losses having regard
to the potential of the gravel pit if it had been exploited in accordance with the 1963
permit. The Court however noted that, when embarking on their investments, they could
have relied only on the authorities’ obligation, when taking decisions relating to nature
conservation, to take due account of their interests, as prescribed in the 1964 Act. This
obligation could not, at the time they had made their investments, reasonably have
founded any legitimate expectations on their part of being able to continue exploitation
for a long period of time. In addition, the applicants had been granted a three-year
closing-down period, and the authorities had shown a certain flexibility as this period had
subsequently been extended by eleven months at the applicants’ request.
Pine Valley Developments Ltd and Others v. Ireland
29 November 1991

This case concerned the withdrawal of permission to build on land purchased for
construction. The applicants were a couple of companies which had as their principal
business the purchase and development of land and the managing director of the second
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company and its sole beneficial shareholder. They complained in particular about the
Irish Supreme Court’s decision holding the outline planning permission for industrial
warehouse and office development on the site, which had been granted to the then
owner, to be invalid.
The Court held that there had been no violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the
Convention, finding that the annulment of the building permission could not be
considered disproportionate to the legitimate aim of preservation of the environment.
It noted in particular that the interference in question had been designed and served to
ensure that the relevant planning legislation was correctly applied by the Minister for
Local Government not simply in the applicants’ case but across the board. The decision
of the Supreme Court, the result of which had been to prevent building in an area zoned
for the further development of agriculture so as to preserve a green belt, was therefore
to be regarded as a proper way – if not the only way – of achieving that aim.
Furthermore, the applicants were engaged on a commercial venture which, by its very
nature, involved an element of risk, and they were aware not only of the zoning plan but
also of the opposition of the local authority, to any departure from it.
See also: Kapsalis and Nima-Kapsali v. Greece, decision on the admissibility of
23 September 2004.
Papastavrou and Others v. Greece
10 April 2003

In this case the 25 applicants and the authorities were in dispute over the ownership of a
plot of land. In 1994 the prefect of Athens had decided that an area including the
disputed plot of land, should be reafforested. The applicants challenged that decision
before the Council of State. Their appeal was dismissed on the ground that the prefect’s
decision had merely confirmed an earlier decision made by the Minister for Agriculture in
1934. However, in 1999 the Athens Forest Inspection concluded that only part of the
area concerned had been forest in the past and could therefore be reforested. The
applicants submitted in particular that their property had effectively been expropriated
without their being paid any compensation and argued that no public interest could
justify such a drastic limitation of their property rights, taking into account that any
reafforestation of the land was impossible because of the type and quality of the soil.
The Court held that there had been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the
Convention, finding that a reasonable balance had not been struck between the public
interest and the requirements of the protection of the applicants’ rights. It considered in
particular that the authorities were wrong to have ordered the reforestation measure
without first assessing how the situation had evolved since 1934. In dismissing the
applicants’ appeal on the sole ground that the prefect’s decision had merely confirmed
an earlier decision, the Council of State had failed to protect the property owners’ rights
adequately, especially as there had been no possibility of obtaining compensation under
Greek law.
Öneryıldız v. Turkey
30 November 2004 (Grand Chamber)

See above, under “Right to life (Article 2 of the Convention)”.
N.A. and Others v.Turkey (no. 37451/97)
11 October 2005

In 1986 the applicants obtained a tourist-investment certificate from the authorities for
the construction of a hotel on a plot of land they had inherited, located on the coast. On
an appeal from the Public Treasury, a Court of First Instance annulled the registration of
the property in the land register and ordered the demolition of the hotel that was being
built, on the ground that the plot of land in question was located on the seashore and
could not be privately acquired. The Court of Cassation upheld that judgment. The
applicants were unsuccessful in bringing proceedings to claim damages for the loss of
their property rights and for the demolition of the existing construction. Before the
Court, they complained that they had not been compensated for the loss sustained as a
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result of the demolition of the hotel that was being built and the annulment of the
registration of their property in the land register.
The Court held that there had been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the
Convention. It found that the applicants had acquired the disputed plot of land in good
faith. Until the title was annulled in favour of the State, they had been the owners and
had paid taxes in respect of the property. They had enjoyed peaceful possession of their
property and had begun to have a hotel complex built on the land, as lawful owners,
after obtaining a building permit for that purpose. But they were subsequently deprived
of their property by a judicial decision, which the Court did not find in any way arbitrary.
The deprivation of ownership of the land, which was located on the shoreline and was
thus part of the beach, a public area open to all, fulfilled a legitimate purpose. However,
the applicants had not received any compensation for the transfer of their property to
the Public Treasury or for the demolition of the hotel, notwithstanding the proceedings
they had brought to that end before the Turkish courts, and without any justification by
the Turkish Government for the total lack of compensation.
Valico S.R.L. v. Italy
21 March 2006 (decision on the admissibility)

In this case a fine had been imposed on the applicant company for having constructed a
building in breach of rules on the construction of buildings designed to protect the
landscape and the environment. The applicant company submitted in particular that the
fine in question had infringed Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention.
The Court observed that the disputed measure had been in accordance with the law and
had pursued the legitimate aim of preserving the landscape and ensuring rational and
environmentally sound planning, all of which was in accordance with the general
interest. Finding that the Italian authorities had struck a fair balance between, on the
one hand, the general interest and, on the other, respect for the applicant company’s
right of property, and that the interference did not, therefore, impose an excessive
burden on the applicant such as to make the measure complained of disproportionate to
the legitimate aim pursued, the Court declared the complaint under Article 1 of
Protocol No. 1 inadmissible (manifestly ill-founded).
Hamer v. Belgium
27 November 2007

This case related to the demolition, pursuant to an enforcement order, of a holiday
home, built in 1967 by the applicant’s parents without a building permit. In 1994 the
police had drawn up two reports, one concerning the felling of trees on the property in
violation of forestry regulations, and one for building a house without planning
permission in a woodland area where no planning permission could be granted. The
applicant had been ordered to restore the site to its original state. She complained in
particular of a violation of her property rights.
The Court held that there had been no violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the
Convention in the applicant’s case, finding that she had not suffered disproportionate
interference with her property rights. In this case the Court however reiterated that
while none of the Articles of the European Convention on Human Rights is specifically
designed to provide general protection of the environment as such, in today’s society the
protection of the environment is an increasingly important consideration. It further noted
that the environment is a cause whose defence arouses the constant and sustained
interest of the public, and consequently the public authorities. Financial imperatives and
even certain fundamental rights, such as ownership, should not be afforded priority over
environmental protection considerations, in particular when the State has legislated in
this regard. The public authorities therefore assume a responsibility which should in
practice result in their intervention at the appropriate time in order to ensure that the
statutory provisions enacted with the purpose of protecting the environment are not
entirely ineffective.
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Turgut and Others v. Turkey
8 July 2008

The case concerned land of more than 100,000 square metres, which the applicants
claimed has been owned by their families for more than three generations. The
applicants complained about a decision of the Turkish courts to register the land in the
name of the Public Treasury on the ground that the land was public forest, without their
being paid any compensation.
The Court held that there had been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the
Convention. Recalling in particular that the protection of nature and forests, and of the
environment in general, was a matter of considerable and constant concern to public
opinion and consequently to the public authorities, and that economic imperatives and
even certain fundamental rights, including the right of property, should not be placed
before considerations relating to environmental protection, in particular when there was
legislation on the subject, the Court also noted, however, that the taking of property
without payment of an amount reasonably related to its value normally constituted a
disproportionate interference, and a total lack of compensation could be considered
justifiable only in exceptional circumstances. In the present case, the applicants had not
received any compensation for the transfer of their property to the Treasury. No
exceptional circumstance had further been raised by the Turkish Government in order to
justify the lack of compensation. The Court therefore found that the failure to award the
applicants any compensation had upset, to their detriment, the fair balance that had to
be struck between the demands of the general interest of the community and the
requirements of the protection of individual rights.
Depalle v. France and Brosset-Triboulet and Others v. France
29 March 2010 (Grand Chamber)

These cases concerned the obligation on owners to demolish, at their own expense and
without compensation, house they had lawfully purchased on maritime public land. The
applicants submitted in particular that this obligation was not compatible with their rights
under Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention.
In both cases the Court held that there had been no violation of Article 1 of
Protocol No. 1 to the Convention, finding that the applicants would not bear an
individual and excessive burden in the event of demolition of their houses with no
compensation and that, accordingly, the balance between the interests of the community
and those of the applicants would not be upset. The Court recalled in particular that, in a
case concerning regional planning and environmental conservation policies, the
community’s general interest was pre-eminent. Furthermore, while it went without
saying that after such a long period of time demolition would amount to a radical
interference with the applicants’ “possessions”, however (and the applicants had,
moreover, not disproved this), this was part and parcel of a consistent and rigorous
application of the law given the growing need to protect coastal areas and their use by
the public, and also to ensure compliance with planning regulations.
See also: Malfatto and Mieille v. France, judgment of 6 October 2016.
Kristiana Ltd. v. Lithuania
6 February 2018

This case concerned the applicant company’s allegation of unlawful and unreasonable
restriction of its property rights, following its purchase of privatised former military
buildings situated in a protected area. In particular, the company alleged that it had
been denied the opportunity to repair and renovate its premises, and that despite its
buildings being earmarked for demolition, no compensation had been made available,
and no time-limits had been set.
The Court held that there had been no violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the
Convention, finding that a fair balance had been struck between the general interest and
the applicant company’s individual property right. It noted in particular that the company
should have foreseen both the denial of planning permission and the ultimate
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requirement to demolish the buildings, which was provided for under a development plan
of 1994 and remained unchanged. In addition, the Lithuanian authorities’ aim had been
legitimate, namely the protection of cultural heritage and the honouring of rigorous
international obligations to UNESCO. Finally, given the public law context, the
authorities’ actions were deemed proportionate. The Court also held that there had been
no violation of Article 6 § 1 (right to a fair trial) of the Convention.
O’Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd v. Ireland
7 June 2018

The applicant company fishes for immature mussels (mussel seed), and then cultivates
and sells them when they are developed, a process which takes two years. The case
concerned its complaint that the Irish Government had caused it financial losses by the
way it had complied with European Union environmental legislation 2.
The Court held that there had been no violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the
Convention. It observed in particular that that the protection of the environment and
compliance with the respondent State’s obligations under EU law were both legitimate
objectives. As a commercial operator the company should have been aware that the
need to comply with EU rules was likely to impact its business. Overall, the Court thus
found that the company had not suffered a disproportionate burden due to the Irish
Government’s actions and that Ireland had ensured a fair balance between the general
interests of the community and the protection of individual rights. There had therefore
been no violation of the company’s property rights. The Court also held that there had
been no violation of Article 6 (right to a fair trial within a reasonable time) of the
Convention in the present case.
Dimitar Yordanov v. Bulgaria
6 September 2018

This case concerned the applicant’s complaint about damage to his property caused by
a nearby coalmine. At the end of the 1980s or the beginning of the 1990s, the State
decided to create an opencast coalmine near to the village in which he owned a plot of
land. A number of properties, including his one, were expropriated. He waited for two
years without receiving another plot of land in compensation. He therefore cancelled the
procedure with the local authorities and remained in the house, while the mine started
operating and gradually expanded. At its closest, the mine operated within 160-180
metres from his house, with coal being extracted by blasting. Cracks appeared on the
walls of the house and his barn and animal pen collapsed. He eventually moved out of
his house in 1997, judging it too dangerous to stay. In 2001 the applicant brought a tort
action against the mining company, seeking compensation for the damage caused to his
property. The courts heard witnesses and commissioned expert reports, establishing that
serious damage had been caused to his property and that detonations in the nearby
mine had been carried out inside the 500 metre buffer area, in breach of domestic law.
However, the courts concluded in 2007 that there was no proof of a link between the
mining activities and the damage.
The Court held that there had been a violation of Article 1 of Protocol No. 1. It noted
in particular that the authorities, through the failed expropriation of the applicant’s
property and the work of the mine under what was effectively State control, had been
responsible for the applicant’s property remaining in the area of environmental hazard,
namely the daily detonations in close proximity to the applicant’s home. That situation,
which had led the applicant to abandon his property, amounted to State interference
with the peaceful enjoyment of his possessions. Moreover, the detonations within the
sanitation zone had been in manifest breach of domestic law. The interference with the
peaceful enjoyment of the applicant’s possessions had thus not been lawful for the
2

. The Irish Government had temporarily prohibited mussel seed fishing in 2008 in the harbour where the
company operated after the Court of Justice of the European Union found Ireland had failed to fulfil its
obligations under two EU environmental directives. The company thus had no mature mussels to sell in 2010,
causing a loss of profit.
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purposes of the analysis under Article 1 of Protocol No. 1. The Court held, however, that
there had been no violation of Article 6 § 1 (right to a fair trial) of the Convention,
finding that the decisions of the national courts, in particular their conclusion contested
by the applicant as to the existence of a causal link between the detonation works at the
mine and the damage to his property, had not reached the threshold of arbitrariness and
manifest unreasonableness or amounted to a denial of justice.
Pop and Others v. Romania
2 April 2019 (decision on the admissibility)

The applicants, who had all three purchased second-hand vehicles within the European
Union (EU), complained that they had been required to pay a pollution tax in order to
register their vehicles in Romania, in application of an emergency ordinance (OUG no.
50/2008) which had been held to be incompatible with EU law by the Court of Justice of
the European Union.
The Court declared the applications inadmissible for failure to exhaust domestic
remedies. In the case of two applicants, it noted in particular that the remedy introduced
by another emergency ordinance (OUG no. 52/2017), in force since 7 August 2017,
afforded them an opportunity to obtain reimbursement of the pollution tax and payment
of the corresponding interest. It also set out clear and foreseeable procedural rules, with
binding time limits and the possibility of an effective judicial review. The remedy
provided by OUG no. 52/2017 thus represented an effective remedy for the purposes of
Article 35 (admissibility criteria) of the Convention. As to the third applicant, he had
acknowledged that he had not taken any steps at national level to recover the interest
he was claiming (the pollution tax and some of the interest had been refunded following
a final ruling by a national court) and did not put forward any argument showing that
such an approach would have been ineffective.
Yașar v. Romania
26 November 2019

This case concerned the confiscation of the applicant’s vessel because it had been used
for illegal fishing in the Black Sea. The applicant alleged that the confiscation had been
unlawful and disproportionate.
The Court held that there had been no violation of Article 1 (protection of property) of
Protocol No. 1 to the Convention. Noting in particular that the confiscation had
amounted to a deprivation of property as the vessel had ultimately been sold to a private
party and the money from the sale collected by the State, it found, however, that the
Turkish courts had carefully balanced the rights at stake and had found that the
demands of the general interest to prevent activities which posed a serious threat to the
biological resources in the Black Sea had outweighed the applicant’s property rights.
The Court also pointed out that the the confiscation had not imposed an excessive
burden on the applicant.
See also, recently:
Beinarovič and Others v. Lithuania
12 June 2018

Further readings
See in particular:
-

Manual on human rights and the environment, Strasbourg, Council of Europe
Publishing, 2nd edition, 2012.
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Recommendation 1431 (1999)1

Future action to be taken by the Council of Europe in the field
of environment protection
Parliamentary Assembly
1.
According to the recent data and in particular to the last report of the European Environment Agency
("Environment in the European Union at the turn of the century"), the state of the European environment is not
improving significantly, is in some respects worsening, and therefore remains a matter of serious concern.
2.
The Assembly is concerned by increasing threats to the global environment as a result of the continuing
release of damaging substances into the environment and the degradation of nature in general, leading
among other things to loss of biodiversity and desertification, and believes that the Council of Europe has a
role to play in the protection of the environment.
3.
Since 1973 the Council of Europe has participated in different co-operation processes and contributed
to the development of legal instruments concerning the environment at global and European level, one of its
main activities in this field being to ensure the monitoring of the implementation of the Convention on the
Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Bern, 1979).
4.
Environmental legislation has significantly evolved in the last thirty years at European and global level
and requires increased co-ordination between international organisations.
5.
Such co-operation needs to focus on efficient implementation of existing legal instruments and on a
coherent framework for future legal developments, especially given the new geopolitical context in Europe
where these instruments will be implemented. Therefore, close co-operation between the Council of Europe,
the United Nations Economic Commission for Europe and the European Union is necessary.
6.
On the other hand, the Assembly notes the absence of an overall European legal instrument on
sustainable development establishing more precise general obligations on the protection of the environment,
including the requirement to apply the precautionary principle and to promote sustainable development.
7.
The Assembly recognises the need to improve the effectiveness of existing international courts in
environmental matters, especially by states accepting the compulsory jurisdiction of the International Court of
Justice in environmental matters.
8.
The Assembly underlines the important role of the European Convention on Human Rights for the
protection of democracy and basic rights and liberties of individuals. In the light of changing living conditions
and growing recognition of the importance of environmental issues, it considers that the Convention could
include the right to a healthy and viable environment as a basic human right.
9.
It is important also to take note that the International Law Commission of the United Nations (ILC) is in
the process of finalising what may become a global convention on state responsibility for environmental
damage and that a possible European convention could be based on this work.

1. See Doc. 8560, report of the Committee on the Environment, Regional Planning and Local Authorities, rapporteur: Mr
Rise. Text adopted by the Standing Committee, acting on behalf of the Assembly, on 4 November 1999.
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10. As for the Council of Europe, its Committee of Ministers has recently adopted two significant
conventions -the Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the
Environment (Lugano, 1993) and the Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law
(Strasbourg, 1998) – and it would be crucial for those two conventions to be signed, ratified and implemented
by the member states as soon as possible.
11.

The Assembly thus recommends that the Committee of Ministers:
11.1. call on all governments of member states to sign and ratify the Convention on Civil Liability for
Damage Resulting from Activities Dangerous to the Environment (Lugano, 1993) and the Convention
on the Protection of the Environment through Criminal Law (Strasbourg, 1998) after having modified
their national legislation in order to implement those legal provisions on criminal and corporate
environmental liability;
11.2. instruct the appropriate bodies within the Council of Europe to examine the feasibility of:
a.

developing, possibly through a European charter for the environment, general obligations of
states to apply the precautionary principle and promote sustainable development, protect the
environment and prevent transfrontier pollution;

b.

drafting an amendment or an additional protocol to the European Convention on Human Rights
concerning the right of individuals to a healthy and viable environment;

11.3. increasing co-operation between the Council of Europe and the United Nations Economic
Commission for Europe, the European Union and other international organisations with regard to
environmental protection, namely by improving recourse to international courts by individuals and nongovernmental organisations and unilaterally by states, and by examining the possibilities to develop a
European charter for the environment.
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Doc. 8892
20 November 2000
Future action to be taken by the Council of Europe in the field of environment protection
Recommendation 1431 (1999)
Reply from the Committee of Ministers
adopted at the 729th meeting of the Ministers’ Deputies (15 November 2000)
The Committee of Ministers has carefully studied Parliamentary Assembly Recommendation 1431 (1999) on
“Future action to be taken by the Council of Europe in the field of environment protection”.
The Committee of Ministers shares the Assembly's concern over the increasing threats to the global environment
resulting from the continuing release of damaging substances into the environment and the degradation of nature
in general.
The Committee of Ministers recalls the Council of Europe Convention on the conservation of European wildlife
and natural habitats (ratified by 43 states, comprising 37 Council of Europe member states, 5 non-member states
and the European Community) and also the European Landscape Convention which was opened for signature in
October 2000. It believes, like the Assembly, that the legal instruments drawn up within the Council of Europe
form an important contribution to efforts to secure a healthy environment, in the context of sustainable
development.
The Committee notes that, to date, the Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law
(ETS No. 172) has been signed by 11 states and the Convention on Civil Liability for Damage Resulting from
Activities Dangerous to the Environment (ETS No. 150) has been signed by 9 states. No state has so far ratified
these Conventions. In both cases, the number of ratifications needed for these Conventions to enter into force is
fixed at three.
The Committee of Ministers is convinced that the member states, which actively participated in drawing up
these two Conventions, fully realise their importance and have not lost sight of the need for signing or ratifying
them to ensure their entry into force. The Committee is also aware of the obligations imposed by these
conventions on the Contracting Parties and the need for the states to take all the necessary steps, prior to
ratification, to ensure that these instruments are fully complied with, which explains the slowness of the
ratification process.
The Committee of Ministers is also aware of the proposal within the European Union to draw up a legal
instrument similar to Convention ETS No. 172. The existence of this proposal also explains the hesitancy of the
Council of Europe member states, especially of those which are also members of the European Union, where
Convention ETS No. 172 is concerned. Any clarification of the situation could be but beneficial for the signature
and ratification process for that Convention, which is slow-moving at present.
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The Committee of Ministers shares the Assembly’s view that close co-operation between the Council of Europe,
the United Nations Economic Commission for Europe and the European Union is necessary. In this regard the
Committee of Ministers recalls the role of the Council of Europe Development Bank.
The Committee of Ministers notes that the recognition of the individual and legally enforceable nature of the
human right to a healthy and viable environment meets at present certain difficulties, legal and conceptual.
Consequently, it believes that at present the conditions are not ripe to initiate a study geared to drawing up such a
right for inclusion in an additional protocol to the European Convention on Human Rights.
The Committee of Ministers agrees that the Århus Convention on access to information, public participation in
environmental decision-making and access to justice constitutes another important text which reflects the
concerns of the Assembly. That convention has not yet entered into force either.
In these circumstances, the Committee of Ministers is not in favour of undertaking work to draw up new
international legal instruments, such as a European Charter for the Environment.
The Committee of Ministers also wishes to draw the Assembly’s attention to the fact that the reduction of
negative impacts on the environment appears among the ten principles of the sustainable development policy for
Europe adopted by the 12th European Conference of Ministers responsible for Regional Planning (CEMAT Hanover, 7-8 September 2000).
Finally, the Committee of Ministers wishes to inform the Assembly that Recommendation 1431 (1999) has been
forwarded to the governments of the member states.
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Doc. 9833
19 June 2003
Environment and human rights
Opinion1
Committee on Legal Affairs and Human Rights
Rapporteur: Mr Erik Jurgens, Netherlands, Socialist Group
I.

Conclusions of the Committee

1.
The Committee on Legal Affairs and Human Rights shares fully with the Committee on the Environment,
Agriculture and Local and Regional Affairs its conviction of the importance of a healthy, viable and decent
environment, and agrees that the time has come to consider ways in which legal protection can be extended to
help prevent environmental damage.
2.
The Committee on Legal Affairs and Human Rights has, however, in its role as legal advisor to the
Parliamentary Assembly, some apprehension as to the extent to which the European Convention on Human
Rights and Fundamental Freedoms is an appropriate means to achieve this aim. It is also afraid that the European
Convention on Human Rights and its Court would be given tasks beyond their competence and means.
Accordingly it would propose certain amendments intended to ensure that the mechanisms of judicially-enforced
human rights protection are applied only to those areas of environmental protection for which they are suitable.
II.
Amendments proposed by the Committee on Legal Affairs and Human Rights to the draft
recommendation
Amendment A
In paragraph 3, replace the words after “the time has come to consider” with the following:
“legal ways in which the human rights protection system can contribute to protection of the
environment.”Am
Amendment B
In paragraph 4, replace the words after “distinguish itself by recognising” with the following:
“appropriate legal procedural safeguards against arbitrary environmental degradation.”Am
Amendment C
At the end of paragraph 6, add the following sentence:
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“Article 9 of the Aarhus Convention stipulates that this right of access to justice is intended to provide
a legal review procedure to persons receiving deficient responses from public authorities to requests for
environmental information.”Am
Amendment D
In paragraph 8, replace the words after “concerning the recognition of” with the following:
“individual procedural rights, intended to strengthen environmental protection, to the rights set out in the
European Convention on Human Rights.”
Amendment E
In paragraph 9.a., replace the words after “protection of the life” with the following:
“, health, family and private life, physical integrity and private property of persons, as protected by
Articles 2, 3 and 8 of the European Convention on Human Rights and by Article 1 of its Protocol No 1, by
also taking particular account of the need for environmental protection,”
Amendment F
In paragraph 9.b., after the words “protect the environment”, add the following:
“, in national laws, preferably at constitutional level,”Am
Amendment G
In paragraph 9.c., after the words “safeguard the individual” and before the word “rights”, add the word
“procedural”.
Amendment H
In paragraph 10.a, replace the words after “concerning recognition of the” with the following:
“individual procedural rights, intended to strengthen environmental protection, as set out in the Aarhus
Convention;”
Amendment I
After paragraph 10.a. add the following text:
“furthermore, as an interim measure in preparation for the drafting of an additional protocol,
ii.
draw up a recommendation to member states setting out the ways in which the European
Convention on Human Rights provides individual protection against environmental degradation,
proposing adoption at national levels of an individual right to participation in environmental decisionmaking, and indicating a preference, in relation to cases concerning the environment, for a broad
interpretation of the right to an effective remedy guaranteed under Article 13;”
Amendment J
In paragraph 10.b., replace the words “this text” with “these texts”.
*****
III.

Explanatory memorandum
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by Mr Jurgens, Rapporteur
1.
In its Recommendation 1431 (1999) the Assembly recommended inter alia that the Committee of
Ministers examine the feasibility of
“drafting an amendment or an additional protocol to the European Convention on Human Rights
concerning the right of individuals to a healthy and viable environment”.
2.
The well-documented draft report by Mrs Agudo of the Environment Committee repeats this
recommendation, next to other recommendations concerning international treaties obliging states to protect the
environment. The Legal Affairs Committee of course supports strongly the idea that the Council of Europe
should promote the very important objective of giving the citizens of Europe a healthy and viable environment
by way of developing and supporting international treaties that serve this aim.
3.
That is why the rapporteur for opinion has restricted himself to the element mentioned in the first
paragraph. It would seem that the Legal Affairs Committee was not sufficiently alert to this point when the
Assembly accepted the 1999 Recommendation because, from a legal point of view, the specific recommendation
of adding an individual “right to a healthy, viable and decent environment” to the European Convention could
turn out to be counter-productive.
4.
This can be illustrated by the difference – correctly described in the Agudo report – between, on the one
hand, the individual, claimable rights enshrined in the European Convention on Human Rights (ECHR); and on
the other, rights whose purpose is to regulate environmental matters, which citizens can exert on the basis of
national laws that are often themselves the result of international treaties. If these national laws give effect to
specific policies intended to grant distinct rights to citizens, and these rights are matched by definite legal
obligations imposed on national authorities and on private parties, then it can be possible for the judiciary to
adjudicate on citizens’ claims that these laws have not been implemented.
5.
However, if we give citizens a broadly formulated individual right to a healthy environment without being
more specific as to the basis on which and against whom a citizen can in fact make a claim arising from that
right, it becomes difficult for a judge to adjudicate. For what can the – already overloaded – Court in Strasbourg
do if a citizen complains that the air or the water in his country is polluted, citing against the respondent state his
or her general right to a healthy environment? It would be necessary to confirm that only those suffering injury
or damage could bring a case on becoming aware of an unregulated source of pollution. The Court would not be
able to condemn the respondent government in a general way, and would in most cases have no guidelines as to
the specific measures it could require of that country. The broadly formulated right does not define them, with
the result that the type and extent of remedy cannot clearly be determined. It would thus be impossible to
evaluate execution of judgments.
6.
Certainly, the existing articles of the Convention, especially Article 2 (right to life) and Article 8 (respect
for family and private life, including physical and moral integrity), have been interpreted by the Court in such a
way that, in specific and appropriate cases, unhealthy environmental conditions (e.g. fumes from a waste
disposal plant, or intense aircraft noise) can be construed as a violation of the Convention2. In these cases it was
clear what measures could be taken to end the violation for the individual concerned. The Court will presumably
persist in developing its selective case law in this matter. Recognizing a general “right to a healthy environment”
could well topple this carefully constructed edifice.
7.
It would consequently seem wise – with a view to securing the acceptance and implementation of the
Agudo report by the Assembly and subsequently by the Committee of Ministers – to narrow down the too
generally formulated human right to a healthy environment to those elements that could more easily fit into the
existing Convention and into the case law of the Court. To do this the rapporteur for opinion would like to make
use of paragraph 2.5 of the Agudo report, which refers to the “procedural triad” described in Article 1 of the
Aarhus Convention of 1998 on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to
Justice in Environmental Matters. It would seem that these elements at least of the right to a healthy environment
could properly be formulated as individual rights within the Convention, as they can be seen as variations on
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existing rights – particularly Articles 10 (freedom of information) and 8 (which has been interpreted by the
Court to incorporate a right to information), and Article 6 (fair trial, including access to a court) – and thus fit
within the terms of the Convention and the conceptual foundations of its case law.
8.
An interim measure in preparation for the drafting of an additional protocol would be to ask the
Committee of Ministers to draft a Recommendation to member states. This could elaborate the individual rights
of protection against environmental degradation which are already implicit in the ECHR and which have been
elaborated in the jurisprudence of the Court. In addition, it could encourage member states to guarantee a right to
participation in environmental decision-making, and could also indicate a preference for a broad interpretation of
Article 13 (the right to an effective remedy) with respect to cases concerning these ‘environmental rights’. Since,
as noted above, the Convention and its jurisprudence already offer extensive individual protection against the
adverse consequences of environmental degradation, this approach could still ensure effective implementation of
most of the main provisions of the Aarhus Convention. It must also be noted that, of the Aarhus ‘triad’ of rights,
an individual right to participation is the most problematic from the point of view of identifying those to whom it
should apply in any given situation: indeed, such a right has not as yet been elaborated in the jurisprudence of
the ECHR. Before being made enforceable under the ECHR, therefore, this "right" should first be developed and
clarified under national laws. Furthermore, a recommendation would have the great advantages of simplicity and
expedition when compared with the process involved in drafting and adopting an additional protocol. It would,
therefore, amount to a measure offering more immediate protection prior to the adoption of an additional
protocol.
9.
It must be remembered that, despite its enormous success in advancing the protection of a particular range
of human rights in Europe, the ECHR is not an instrument that is appropriate for all forms of rights. The ECHR
was intended to protect a narrow range of rights and its mechanisms designed specifically with those rights in
mind; it is not structured for nor capable of the protection of all rights addressed by international instruments. Its
past achievements are not a guarantee of limitless resilience: indeed this very success can generate risks to its
future integrity and to the capacity of the Court to work effectively in enforcing its provisions. These risks
include the temptation to extend its jurisdiction to other forms of rights of uncertain content, scope and
application. The inclusion of such ‘untested’ rights – which to a large extent could require primary elaboration
not on national political and legal levels but through the caselaw of a pan-European judicial body – could not
only undermine the standing of the Court but threaten it with an unmanageable burden of new applications (at a
time when the level of applications is already a serious problem), to the detriment of protection of the rights
currently included. The rapporteur for opinion therefore feels that further precision of the individual right of
participation in decision-making in environmental matters is essential to ensure that its incorporation into the
ECHR system is not premature. Accordingly it should first be implemented and the relevant principles
developed under legislation at national levels, before the further step of protection under the ECHR via an
additional protocol.
10.
Before placing this opinion before the Legal Affairs Committee, I took the liberty of conferring with Mrs
Agudo and obtaining her support for certain possible amendments to her draft recommendation. As a result of
our discussions, a preliminary draft opinion was presented to the Environment Committee on 29 April for its
consideration. The Environment Committee accepted all of the amendments on which Mrs Agudo and I had
agreed. In addition to these amendments, however, I had included a further amendment as a result of insights
gained after the discussions held with Mrs Agudo during the March/April part-session. Unfortunately, I had not
the opportunity to explain this to her before the meeting of the Environment Committee of 29 April last, due to
the short time available. This additional point concerns the idea of a Committee of Ministers’ Recommendation
as a provisional interim measure to be implemented as a preparatory step prior to elaboration of a Protocol to the
ECHR; it would appear in an amended recommendation as paragraph 10.a.ii. On learning of their discomfort
with this proposal, therefore, I took the step of further elaborating this explanatory memorandum and of
clarifying the purpose of the amendment which would introduce a new paragraph 10.a.ii to the recommendation.
I hope this change has made the text acceptable.
Reporting committee: Committee on the Environment, Agriculture and Local and Regional Affairs.
Committee for opinion: Committee on Legal Affairs and Human Rights
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Reference to committee: Doc 8369, Reference No 2377 of 26 April 1999
Opinion approved by the committee on 5 June 2003
Secretaries to the committee: Ms Coin, Mr Schirmer, Mr Ćupina, Mr Milner
1 See Doc
2 See

9791 tabled by the Committee on the Environment, Agriculture and Local and Regional Affairs.

for example López Ostra v. Spain (23/11/94) and Guerra & otrs v. Italy (19/2/98).
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Recommendation 1614 (2003)1

Environment and human rights
Parliamentary Assembly
1.
The Parliamentary Assembly is convinced of the importance of a healthy, viable and decent
environment. It has always endeavoured to promote environmental protection and to defend the role of the
Council of Europe, responsible, inter alia, for drawing up the Convention on the Conservation of European
Wildlife and Natural Habitats (ETS No. 104, Bern 1979), the Convention on Civil Liability for Damage
Resulting from Activities Dangerous to the Environment (ETS No. 150, Lugano 1993) and the Convention on
the Protection of the Environment through Criminal Law (ETS No. 172, Strasbourg 1998).
2.
It draws special attention to its Recommendation 1431 (1999) on future action to be taken by the
Council of Europe in the field of environment protection, which already proposed linking this subject to the
European Convention on Human Rights (ETS No. 5) by supplementing it with an environmental component.
3.
The Assembly believes that in view of developments in international law on both the environment and
human rights as well as in European case-law, especially that of the European Court of Human Rights, the
time has now come to consider legal ways in which the human rights protection system can contribute to the
protection of the environment.
4.
It also believes that the Council of Europe, which has always been at the forefront in recognising and
protecting human rights, should play a pioneering role in this field, too, and set an example by recognising
appropriate legal procedural safeguards against arbitrary environmental degradation.
5.
In this context the Assembly refers to Principle 1 of the Stockholm Declaration of the United Nations
Conference on the Human Environment (1972): “Man has the fundamental right to freedom, equality and
adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being”.
6.
The Assembly also refers to Article 1 of the United Nations Convention on Access to Information, Public
Participation in Decision Making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus, 1998): “In order to
contribute to the protection of the right of every person of present and future generations to live in an
environment adequate to his or her health and well-being, each Party shall guarantee the rights of access to
information, public participation in decision making, and access to justice in environmental matters”. Article 9
of the Aarhus Convention stipulates that this right of access to justice is intended to provide a legal review
procedure to persons receiving unsatisfactory responses from the public authorities to requests for
environmental information.
7.
The Assembly also notes that many European countries have added the principle of environmental
protection to their constitution, thus expressing their desire to give greater legal recognition to environmental
rights.
8.
Finally, the Assembly refers to the case-law of the European Court of Human Rights concerning states’
positive obligations in the area of protection against environmental nuisances which are harmful or dangerous
to health. It wishes to encourage this process by adding provisions concerning the recognition of individual
procedural rights, intended to enhance environmental protection, to the rights set out in the European
Convention on Human Rights.
1. Assembly debate on 27 June 2003 (24th Sitting) (see Doc. 9791, report of the Committee on the Environment,
Agriculture and Local and Regional Affairs, rapporteur: Mrs Agudo; and Doc. 9833, opinion of the Committee on Legal
Affairs and Human Rights, rapporteur: M. Jurgens). Text adopted by the Assembly on 27 June 2003 (24th Sitting).

F - 67075 Strasbourg Cedex

|

659

assembly@coe.int

|

Tel: +33 3 88 41 2000

|

assembly.coe.int

Recommendation 1614 (2003)

9.

The Assembly recommends that the governments of member states:
9.1. ensure appropriate protection of the life, health, family and private life, physical integrity and
private property of persons in accordance with Articles 2, 3 and 8 of the European Convention on
Human Rights and by Article 1 of its Additional Protocol, by also taking particular account of the need
for environmental protection;
9.2. recognise a human right to a healthy, viable and decent environment which includes the
objective obligation for states to protect the environment, in national laws, preferably at constitutional
level;
9.3. safeguard the individual procedural rights to access to information, public participation in
decision making and access to justice in environmental matters set out in the Aarhus Convention;
9.4.

10.

harmonise their legislation on environmental protection and safety.

The Assembly recommends that the Committee of Ministers:
10.1. draw up an additional protocol to the European Convention on Human Rights concerning the
recognition of individual procedural rights intended to enhance environmental protection, as set out in
the Aarhus Convention;
10.2. draw up, as an interim measure in preparation for the drafting of an additional protocol, a
recommendation to member states setting out the ways in which the European Convention on Human
Rights provides individual protection against environmental degradation, proposing the adoption at
national level of an individual right to participation in environmental decision making, and indicating a
preference, in cases concerning the environment, for a broad interpretation of the right to an effective
remedy guaranteed under Article 13;
10.3. provide for Parliamentary Assembly representation in the group of experts or on the
intergovernmental committee entrusted by the Committee of Ministers with responsibility for drafting
these texts.
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Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire

Environment and human rights
Recommendation 1614 (2003)
Doc. 10041
24 January 2004
Reply from the Committee of Ministers
adopted at the 869th meeting of the Ministers’ Deputies (21 January 2004)
1.
The Committee of Ministers has taken note with interest of the Parliamentary Assembly’s
Recommendation 1614 (2003) on Environment and human rights and has carefully examined it. It has brought
the recommendation to the attention of member states and has communicated it to the Steering Committee for
Human Rights (CDDH) and to the Committee for the Activities of the Council of Europe in the field of
biological and landscape Diversity (CO-DBP) for comments and opinions were received from them (see
Appendices I and II).
2.
The Committee of Ministers recognises the importance of a healthy, viable and decent environment and
considers, like the Assembly, that, accordingly, human rights which may be relevant to the protection of the
environment need to be effectively protected.
3.
The Committee of Ministers is aware that several member states have already included in their
Constitutions provisions on the protection of the environment, formulated as a right and/or as a state objective.
A programmatic provision on environmental protection has also been included in the Charter of Fundamental
Rights of the European Union in Article 37, which provides that “a high level of environmental protection and
the improvement of the quality of the environment must be integrated into the policies of the Union and ensured
in accordance with the principle of sustainable development”.
4.
Although the European Convention on Human Rights does not expressly recognise a right to the
protection of the environment, which, as pointed out by the CO-DBP Bureau, is an international concern that
emerged after the coming into force of the Convention, the Committee of Ministers notes that the Convention
system already indirectly contributes to the protection of the environment through existing Convention rights
and their interpretation in the case-law of the European Court of Human Rights. For the reasons indicated by the
CDDH, it does not consider it appropriate to draft an additional protocol to the Convention or a recommendation
in this field at this stage.
5.
However, the Committee of Ministers agrees with the CO-DBP that new legal ways should be sought in
which the human rights protection system can contribute to the protection of the environment and, therefore,
endorses the proposal made by the CDDH of drafting an appropriate instrument, in the form of guidelines or a
manual, recapitulating the rights as interpreted in the Court’s case-law. Such an instrument could also emphasise
the need to strengthen environmental protection at national level, notably as concerns access to information,
participation in decision-making processes and access to justice in environmental matters. The Committee of
Ministers shares the view that by making more explicit the protection indirectly afforded by the Convention to
the environment, an instrument of this kind would also be a useful way of promoting greater awareness in
member states of the implications of their existing obligations under the Convention in environmental matters.
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6.
The Committee of Ministers has given terms of reference to the CDDH to draft such an instrument. A
representative of the Parliamentary Assembly and of the CO-DBP have been invited to participate in this
activity.
Appendix I
Opinion of the CDDH on Recommendation of the Parliamentary Assembly 1614 (2003)
“Environment and human rights”
1.
The Steering Committee for Human Rights (“the CDDH”) shares the belief of the Parliamentary
Assembly (“the Assembly”), expressed in Recommendation 1614 (2003) on “Environment and human rights”,
that a healthy, viable and decent environment is of paramount importance and that, accordingly, human rights
which may be relevant to the protection of the environment need to be effectively protected.
2.
The CDDH notes that the Assembly recommends that the Committee of Ministers: (i) draw up an
additional protocol to the European Convention on Human Rights (“the Convention”) (paragraphs 8 and 10 (i))
and (ii) draw up as an interim measure a recommendation of the Committee of Ministers in this area (paragraph
10 (ii)). The Assembly also recommends that it be represented in any committee entrusted by the Committee of
Ministers with responsibility for drafting these texts.
3.
The CDDH acknowledges that neither the Convention nor its additional protocols expressly recognise a
right to the protection of the environment. However, it notes that several member states have already included in
their Constitutions provisions on the protection of the environment, formulated as a right and/or as a State
objective. A programmatic provision on environmental protection has also been included in the Charter of
Fundamental Rights of the European Union in Article 37, which provides that “a high level of environmental
protection and the improvement of the quality of the environment must be integrated into the policies of the
Union and ensured in accordance with the principle of sustainable development”.
4.
The CDDH recalls that the Convention system already indirectly contributes to the protection of the
environment through existing Convention rights and their interpretation in the case-law of the European Court of
Human Rights (“the Court”). The Court has, for instance, interpreted Article 2 as protecting the rights of
victims of fatal accidents caused by government negligence in the environmental field. Moreover, it has held that
the State’s positive obligation which derives from Article 2 is also applicable to public activities in the
environmental field, notably those liable to give rise to a serious risk for life[1]. Furthermore, Article 8 has
become a central provision in the sphere of environment protection: the Court has found that “severe
environmental pollution may affect individuals’ well-being and prevent them from enjoying their homes in such
a way as to affect their private and family life adversely”[2]. It is also worth recalling that Article 10 naturally
covers the right to information in environmental matters, the right to hold opinions[3] as well as to receive and
impart information and ideas[4]. As to the right to the peaceful enjoyment of possessions, guaranteed by Article
1 of Protocol No. 1, the Court has also held that it was applicable in environmental matters, for instance where
(i) pollution causes loss or degradation of one’s property[5], or (ii) a victim does not receive the full
compensation awarded by a domestic court for health deterioration resulting from grave environmental
problems[6]. Several judgments of the Court on Articles 6 and 13, notably concerning the protection against
water pollution[7], or noise disturbance[8] and air pollution[9] caused by aircrafts, show that these provisions
offer procedural protection to individuals in this area.

5.
The CDDH considers that the Court’s case-law shows that the Convention already offers a certain degree
of protection in relation to environmental issues. Furthermore, it is likely that the Court’s case-law will continue
to evolve in this area. Therefore, the CDDH is of the opinion that it would not be advisable to draft an
additional protocol to the Convention along the lines set out in the Assembly’s Recommendation[10]. Moreover,
the CDDH considers that a recommendation of the Committee of Ministers to member states would not appear
to be an appropriate measure either, notably in view of the case-law of the Court in this field which is already
binding on States Parties. On the other hand, the CDDH does see merit in the idea of drafting an appropriate
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instrument, such as guidelines or a manual, recapitulating the rights as interpreted in the Court’s case-law and
also emphasising the need to strengthen environmental protection at national level, notably as concerns access to
information, participation in decision-making processes and access to justice in environmental matters. The
CDDH believes that such an instrument, by making more explicit the protection indirectly afforded by the
Convention to the environment, would also be a useful way of promoting greater awareness in member states of
the implications of their existing obligations under the Convention in environmental matters.
6.
Following the Parliamentary Assembly proposals, the CDDH considers that such an instrument could
rely on the principles recognised in the Court’s case-law and set out the ways in which the Convention provides
indirect individual protection against environmental degradation, including the right to an effective remedy
(Article 13 of the Convention) where there is an arguable complaint that a Convention right has been breached.
Such an instrument could also address measures that could be taken at national level in order to give effect to
those principles.
***
7.
In the light of the above observations, the CDDH proposes that the Committee of Ministers gives it terms
of reference to draft such an instrument. The CDDH would welcome participation of a representative of the
Parliamentary Assembly in such an activity.
Appendix II
Comment of the Bureau of the Committee responsible for the activities of the Council of Europe in the field of
Biological and Landscape Diversity (CO-DBP) on Recommendation 1614 (2003) of the Parliamentary
Assembly: “Environment and human rights”
In response to the decision of the Ministers’ Deputies (Decision No. CM/Del/Dec (2003) 845/3.1), the Bureau of
the CO-DBP, following examination of Recommendation 1614 (2003) of the Parliamentary Assembly
“Environment and human rights”, issues the following comment.
The Bureau of the CO-DBP:
Recalls the fundamental work carried out by the Parliamentary Assembly during the last 40 years to promote
environmental protection, which has launched different legal binding instruments, recommendations,
resolutions, policies and strategies for the sake of the environment and particularly our natural heritage;
Recalls that the European Court of Human Rights has the competence to protect, at the European level, those
individual rights that are enshrined in the Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950 and
the subsequent Protocols annexed to it;
Recalls that the Convention on Human Rights does not make any specific reference to the protection of the
environment, an international concern that emerged at a stage ulterior to the coming into force of the
Convention. Therefore, the European Court of Human Rights cannot deal effectively with a number of “new
generation” human rights including the right to a sound environment;
Recalls that, for the time being, the environmental protection under the Convention is bound to follow the rules,
which apply with regard to the individual protection provided for by it; as for example Article 8 (protection of
home, private and family life). An applicant must show that he/she has personally suffered from an act or
omission of a State detrimental to the environment. A mere invocation of damage to the environment is not
entertainable by the jurisdiction of the Court;
Considers indispensable some changes in the Court’s case law, by bringing forward wide interpretations of the
individual damage, not yet covered by the present jurisprudence, such as the environment protection.
Furthermore, as recognised by the Parliamentary Assembly, it considers that the time has come to give
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individuals a recognition of some environmental rights, as proposed in Recommendation 1614 (2003) with
regard to the adoption of an additional Protocol to the European Convention of Human Rights;
Is aware of the difficulties of integrating environment protection into the human rights protection instruments;
In conclusion, the Bureau of the CO-DBP:
i)

shares the concern expressed by the Parliamentary Assembly about the deterioration of the environment
and its effects on citizens’ health and well-being;

ii)

believes that the time has come to consider new legal ways in which the human rights protection system
can contribute to the protection of the environment;

iii)

considers it of interest to examine the European Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms with the view of reinforcing environment protection;

iv)

also welcomes the proposal of the Parliamentary Assembly to draw up a recommendation to member
States;

welcomes the proposal of the Parliamentary Assembly to set up a group of experts to examine the matters above.
If requested by the Committee of Ministers, the CO-DBP would be available and very interested in actively
contributing to this important task.

[1] European Court of Human Rights, Öneryildiz v. Turkey, no. 48939/99, judgment of 18 June 2002 (not final,
submitted to the Grand Chamber, before which it is still pending).
[2] European Court of Human Rights, Guerra and Others v. Italy, no. 14967/89, judgment of 19 February 1998;
European Court of Human Rights, Lopez Ostra v. Spain, no. 16798/90, judgment of 9 December 1994.
[3] European Court of Human Rights, Piermont v. France, nos. 15773/89, 15774/89, judgment of 27 April 1995.
[4] European Court of Human Rights, Thoma v. Luxembourg, no. 38432/97, judgment of 29 March 2001.
[5] European Court of Human Rights, Öneryildiz v. Turkey, ibid.
[6] European Court of Human Rights, Burdov v. Russia, no. 59498/00, judgment 7 May 2002.
[7] European Court of Human Rights, Zander v. Sweden, no. 14282/88, judgment of 25 November 1993.
[8] European Court of Human Rights, Hatton and Others v. the United Kingdom, no. 36022/97, judgment of 8
July 2003.
[9] European Court of Human Rights, Zimmermann and Steiner v. Switzerland, no. 8737/79, judgment of 13
July 1983.
[10] See in this connection the Reply adopted by the Ministers’ Deputies at their 729th meeting 15 November
2000) to the Parliamentary Assembly’s Recommendation 1431 (1999).
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Recommendation 1883 (2009)1

Challenges posed by climate change
Parliamentary Assembly
1.
The Parliamentary Assembly refers to its Resolution 1682 (2009) on the challenges posed by climate
change and asks the Committee of Ministers to ensure that it is applied by member states and observer
countries.
2.
The Assembly recalls its other relevant texts which should be taken into consideration when applying
Resolution 1682 (2009), namely Recommendation 1823 (2008) on global warming and ecological disasters;
Resolution 1655 and Recommendation 1862 (2009) on environmentally induced migration and displacement:
a 21st-century challenge; Recommendation 1879 (2009) on renewable energies and the environment;
Resolution 1679 (2009) on nuclear energy and sustainable development; Resolution 1588 (2007) on
radioactive waste and protection of the environment; Resolution 1552 (2007) on the capture of carbon dioxide
as a means of fighting climate change; Recommendation 1653 (2004) on environmental accounting as a
sustainable development tool; Resolution 1449 (2005) on the environment and the Millennium Development
Goals, and Resolution 1596 (2008) on protection of the environment in the Arctic region.
3.
The Assembly also recalls Recommendation 135 (2008) on addressing the impacts of climate change
on biodiversity, adopted by the Standing Committee of the Convention on the Conservation of European
Wildlife and Natural Habitats (Bern Convention) and relevant texts of the Congress of Local and Regional
Authorities of the Council of Europe (the Congress), in particular, Recommendation 243 and Resolution 262
(2008) on public, local and regional action: for a new energy culture; Resolution 247 and Recommendation
230 (2008) on local and regional authorities committed to sustainable consumption; Resolution 248 and
Recommendation 231 (2008) on climate change: building adaptive capacity of local and regional authorities.
4.
The Assembly invites the Committee of Ministers to adopt the issue of climate change as one of its core
priorities and to instruct the relevant bodies of the Council of Europe to consider addressing this vital issue in
their respective activities and therefore:
4.1. strengthen co-ordination of existing activities related to climate change across different bodies
and through the different managing structures of Council of Europe intergovernmental programmes,
including the Bern Convention and the Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy
(PEBLDS), the European Conference of Ministers responsible for Regional/Spatial Planning (CEMAT),
the European and Mediterranean Major Hazards Agreement (EUR-OPA), the European Committee on
Migration (CDMG) and other services in the Directorate of Culture, Cultural and Natural Heritage, and
invite other relevant sectors to join;
4.2. explore the linkages between climate change and human rights in Europe, including the
implications of climate-change-related impact on the effective enjoyment of human rights, and the role
that human rights obligations can play in strengthening international policy making in regard to climate
change;
4.3.

communicate widely current Council of Europe activities related to climate change.

1. Assembly debate on 29 September 2009 (30th Sitting) (see Doc. 12002, report of the Committee on the
Environment, Agriculture and Local and Regional Affairs, rapporteur: Mr Prescott; Doc. 12037, opinion of the Committee
on Economic Affairs and Development, rapporteur: Mr Blom; and Doc. 12040, opinion of the Committee on Migration,
Refugees and Population, rapporteur: Mr Chope). Text adopted by the Assembly on 29 September 2009 (30th Sitting).
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5.
In view of the preceding, the Assembly draws attention to its Recommendation 1885 (2009) on a draft
additional protocol to the European Convention on Human Rights concerning the right to a healthy
environment and Recommendation 1862 (2009) and reiterates its request to the Committee of Ministers to
instruct the relevant expert committee to draft a new protocol to the European Convention on Human Rights
enshrining the right to a healthy and viable environment as a human right.
6.
The Assembly also invites the Congress to urge local and regional authorities to take the necessary
action to reduce greenhouse gas emissions and to deal with the effects of climate change.
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Recommendation 1885 (2009)1

Drafting an additional protocol to the European Convention on
Human Rights concerning the right to a healthy environment
Parliamentary Assembly
1.
The Parliamentary Assembly reaffirms its commitment to issues regarding the environment and
considers it not only a fundamental right of citizens to live in a healthy environment but a duty of society as a
whole and each individual in particular to pass on a healthy and viable environment to future generations. It
further points out that some environmental assets are unfortunately non-renewable and that environmental
degradation is often irreversible.
2.
The Assembly notes and regrets, however, that in spite of the political and legal initiatives taken both
nationally and internationally, environmental protection is still very inadequately guaranteed.
3.
In this context, the Assembly recalls the Council of Europe’s commitment to environmental protection
which, in particular, has produced the 1979 Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural
Habitats (Bern Convention, ETS No. 104), the 1993 Convention on Civil Liability for Damage Resulting from
Activities Dangerous to the Environment (ETS No. 150) and the 1998 Convention on the Protection of the
Environment through Criminal Law (ETS No. 172).
4.
The Assembly also recalls its Recommendation 1614 (2003) on the environment and human rights and
its Recommendation 1431 (1999) on future action to be taken by the Council of Europe in the field of
environment protection, which already proposed adding an environmental component to the European
Convention on Human Rights.
5.
The Assembly also wishes to refer to Principle 1 of the 1972 Declaration of the United Nations
Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration), which stipulated that “Man has the
fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that
permits a life of dignity and well-being”, and to the various constitutional texts in Council of Europe member
states which embody provisions on environmental protection.
6.
The Assembly notes the case law in the environmental field developed by the European Court of
Human Rights, commends the Manual on human rights and the environment– Principles emerging from the
case-law of the European Court of Human Rights, published by the Council of Europe in 2006, for its valuable
insight and recital of the principles emerging from that case law from 1980 to November 2005, and expresses
the hope that this manual will be regularly updated. This case law has afforded protection for the right to a
healthy environment through a “knock-on effect” by upholding the individual rights in Articles 2 and 8 of the
European Convention on Human Rights.
7.
The Assembly recalls that setting down this right is consistent with the concern to adapt to the
development of society and with the logical extension of the role performed by the Council of Europe in the
field of environmental protection.

1. Assembly debate on 30 September 2009 (32nd Sitting) (see Doc. 12003, report of the Committee on the
Environment, Agriculture and Local and Regional Affairs, rapporteur: Mr Mendes Bota; and Doc. 12043, opinion of the
Committee on Legal Affairs and Human Rights, rapporteur: Mr Chope). Text adopted by the Assembly on 30 September
2009 (32nd Sitting).
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8.
The Assembly is also anxious about the escalating environmental degradation whose effects reach far
beyond national boundaries and underlines the need for states to display co-operation and share
responsibility in the event of damage to the environment.
9.
Bearing in mind that society as a whole and each individual in particular must pass on a healthy and
viable environment to future generations, in accordance with the principle of solidarity between generations,
the Assembly invites the governments of member states to:
9.1. provide adequate protection for the life, health, bodily integrity and property of the individual as
guaranteed by Articles 2, 3 and 8 of the European Convention on Human Rights;
9.2. establish information systems concerning the environment and, wherever possible, foster public
participation in decision-making processes;
9.3.
10.

co-operate and share responsibility in the event of damage to the environment.

The Assembly recommends that the Committee of Ministers:
10.1. draw up an additional protocol to the European Convention on Human Rights, recognising the
right to a healthy and viable environment;
10.2. include Assembly representatives in the group of experts that will deal with the matter.
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Doc. 12298
19 June 2010

The challenges posed by climate change
Reply to Recommendation1: Recommendation 1883 (2009)
Committee of Ministers

1.
The Committee of Ministers has closely examined Parliamentary Assembly Recommendations 1883
(2009) on “The challenges posed by climate change” and 1885 (2009) on “Drafting an additional protocol to
the European Convention on Human Rights concerning the right to a healthy environment”. It has drawn both
recommendations to the attention of the governments of member states to bear them in mind where
appropriate. It has also forwarded them to the relevant committees, the comments of which are appended for
information. In view of the link between these two recommendations, the Committee of Ministers has chosen
to give a joint reply to them.
With regard to Parliamentary Assembly Recommendation 1883 (2009) on “The challenges posed by climate
change”
2.
Parliamentary Assembly Recommendation 1883 (2009) on “The challenges posed by climate change”
invites the Committee of Ministers to “explore the linkages between climate change and human rights in
Europe, including the implications of climate change-related impacts on the effective enjoyment of human
rights, and the role that human rights obligations can play in strengthening international policy making in the
field of climate change”.
3.
The Committee of Ministers notes that climate change may have implications on the enjoyment of
universally recognised fundamental rights. It would draw the Assembly’s attention to the comments of the
Steering Committee for Human Rights (CDDH) on this issue (cf. Appendix 1).
4.
The Committee of Ministers would underline that the challenges posed by climate change are global
ones. In this respect it has noted the resolutions adopted by the Human Rights Council, and has followed with
interest the work carried out by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
(OHCHR) on the relationship between climate change and human rights. It is aware of the increasing
consensus within the international community on the need to study the links between human rights and
climate change, and would urge member states to support and actively participate in the work of the United
Nations or other international bodies, which are active in this field.
5.
At the same time, the Committee of Ministers takes note of the suggestion of the CDDH that this issue
be analysed in greater detail, with particular account being given to the specificities with respect to the
enjoyment of human rights in Europe, as a contribution to a possible wider and multidisciplinary Council of
Europe approach to climate change. Indeed, at present there have been few, if any, studies and discussions
at the European level on the expected human rights effects of climate change. The Committee of Ministers
has noted that the issue of the relationship between human rights and climate change in Europe has been
discussed at the last meeting of the Committee of Experts for the Development of Human Rights (DH-DEV) as
a possible future area of activity, with a view to making proposals to the CDDH. The Committee of Ministers

1. Joint reply to Recommendations 1883 (2009) and 1885 (2009), adopted at the 1088th meeting of the Ministers’
Deputies (16 June 2010).
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will bear in mind, should the priorities and the resources of the Organisation so permit, the possibility of
holding a conference to examine the issue from various angles (e.g. human rights and legal affairs,
environment, social cohesion).
6.
Finally, the Committee of Ministers would refer to the appended comments of the Committee of Senior
Officials of the Council of Europe Conference of Ministers responsible for Spatial/Regional Planning (CEMAT),
the Committee of Permanent Correspondents of the European and Mediterranean Major Hazards Agreement
(EUR-OPA) and the Standing Committee of the Bern Convention which outline aspects of their work relevant
to this issue.
With regard to Parliamentary Assembly Recommendation 1885 (2009) on “Drafting an additional protocol to
the European Convention on Human Rights concerning the right to a healthy environment”
7.
As has been stated in the past, the Committee of Ministers recognises the importance of a healthy,
viable and decent environment and considers that it is relevant to the protection of human rights. It therefore
shares the concerns expressed by the Parliamentary Assembly.
8.
In both Recommendations 1883 (2009) and 1885 (2009), the Parliamentary Assembly appeals to the
Committee of Ministers to draw up an additional protocol to the convention which would recognise the right to
a healthy and viable environment.
9.
The Committee of Ministers would recall its replies to Recommendations 1614 (2003) on “Environment
and human rights” and 1862 (2009) on “Environmentally induced migration and displacement: a 21st century
challenge” in which it noted, inter alia, that although the European Convention on Human Rights does not
expressly recognise a right to the protection of the environment, the convention system already indirectly
contributes to the protection of the environment through existing convention rights and their interpretation in
the evolving case law of the European Court of Human Rights. On both occasions, the Committee of Ministers
did not consider it advisable to draw up an additional protocol to the convention in the environmental domain.
At present, the position of the Committee of Ministers on this issue remains unchanged.
10. The Committee of Ministers would however recall that Parliamentary Assembly Recommendation
1614 (2003) led to the preparation by the Steering Committee for Human Rights (CDDH) of a Manual on
Human Rights and the Environment – Principles emerging from the case law of the European Court of Human
Rights in 2006. The aim of the manual was to increase the understanding of the relationship between the
protection of human rights under the European Convention on Human Rights and the environment and
thereby to contribute to strengthening environmental protection at the national level. In response to the
proposal made by the Assembly (paragraph 6), the Committee of Ministers has taken note of the agreement
within the CDDH, within the framework of the DH‑DEV, to update and extend the manual, in the light of
notably the case law of the Court and of the European Committee of Social Rights, of relevant standards set
out by other international organisations, and of good practices adopted at national level in order to give effect
to the principles emerging from the Court’s case law.
Finally, the Committee of Ministers would refer to the substantial work already carried out by the Council of
Europe in the field of the environment, which has led to the adoption of important legal instruments such as
the Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats (ETS No. 104), the Convention
on civil liability for damage resulting from activities dangerous to the environment (ETS No. 150) and the
Convention on the protection of the environment through criminal law (ETS No. 172). It would also draw the
Assembly’s attention to the comments of relevant committees on this recommendation which appear in the
appendix and, in particular, the observations of the Steering Committee for Cultural Heritage and Landscape
(CDPATEP). It notes that these could usefully be considered by the DH-DEV in its work in this field.
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Appendix 1 to the reply
Comments by the Steering Committee for Human Rights (CDDH) on Parliamentary Assembly
Recommendation 1883 (2009) on “The challenges posed by climate change” and on Parliamentary
Assembly Recommendation 1885 (2009) on “Drafting an additional protocol to the European
Convention on Human Rights concerning the right to a healthy environment”
1.
The Steering Committee for Human Rights (CDDH) notes with interest Parliamentary Assembly
Recommendation 1883 (2009) relating to “The challenges posed by climate change” and 1885 (2009) on
“Drafting an additional protocol to the European Convention on Human Rights concerning the right to a
healthy environment”. In these texts, the Parliamentary Assembly appeals to the Committee of Ministers to
draw up an additional protocol to the Convention which would recognise the right to a healthy and viable
environment.
2.
The CDDH shares the concerns of the Parliamentary Assembly and refers to the substantial work
already carried out by the Council of Europe in the field of the environment, which has led to the adoption of
important legal instruments such as the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural
Habitats (ETS No. 104), the Convention on Civil Liability for Damage resulting from Activities Dangerous to
the Environment (ETS No. 150) and the Convention on the Protection of the Environment through Criminal
Law (ETS No. 172).
3.
In its comments on Recommendation 1614 (2003) on “Environment and human rights”, the CDDH
recognised that neither the convention nor its additional protocols expressly recognise a right to the protection
of the environment, but also noted that the convention system already indirectly contributes to the protection
of the environment through existing convention rights and their interpretation in the case law of the European
Court of Human Rights which shows that the convention already offers a certain degree of protection in
relation to environmental issues.2 That being so, the CDDH considered that it would not be advisable to draft
an additional protocol on this subject. However, it recognised the merit in the idea of drafting an appropriate
instrument and consequently, in 2006, this led to the adoption of a Manual on human rights and the
environment.3
4.
The CDDH reiterates this approach and joins in on the response by the Committee of Ministers,
adopted on 8 July 2009, relating to Parliamentary Assembly Recommendation 1862 (2009) on
“Environmentally induced migration and displacement: a 21st century challenge”. In this response, the
Committee of Ministers shares the concerns of the Assembly but recalls that it is not appropriate to draw up
an additional protocol to the convention in the environmental domain.4 According to the CDDH, it would at this
point be suitable to pursue studies at the intergovernmental level on the subject by means of regular
exchanges of views within the framework of the Committee of Experts for the Development of Human Rights
(DH-DEV) and by updating and extending the manual from 2006, in the light of notably the jurisprudence of
the Court, of the European Committee of Social Rights and of relevant standards set out by other international
organisations, and of good practices adopted at national level in order to give effect to the principles emerging
from the Court’s case law.
5.
Parliamentary Assembly Recommendation 1883 (2009) on “The challenges posed by climate change”
invites the Committee of Ministers to “explore the linkages between climate change and human rights in
Europe, including the implications of climate change-related impacts on the effective enjoyment of human
rights, and the role that human rights obligations can play in strengthening international policy making in the
field of climate change”.
6.
The fact that climate change will have implications on the enjoyment of universally recognised
fundamental rights has become more and more evident. Recently, the United Nations Human Rights Council
in its Resolution 10/4 (25 March 2009) recognised that “climate change-related impacts have a range of
implications, both direct and indirect, for the effective enjoyment of human rights”. Climate change will have a
direct impact on basic rights such as life, food, property, adequate housing, health and water, but it will also
indirectly raise questions of equality, non-discrimination, access to information, access to justice, etc.

2. CDDH (2003) 026, Appendix VI.
3. Manual on human rights and the environment – Principles emerging from the case law of the European Court of
Human Rights, Council of Europe Publishing, 2006.
4. CM/AS(2009)Rec1862 final.
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7.
A study prepared by Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) on
the relationship between climate change and human rights will be made available at the UN Climate Change
Conference in Copenhagen from 7 to 18 December 2009. The OHCHR study concludes that a great majority
of stakeholders agree that the international community should continue studying the inter-linkages between
human rights and climate change, including the eventual legal, political and economic impacts that this link
may have at the international as well as the national level.
8.
Even bearing in mind the global nature of this topic and the uncertainties as to the possible results of a
study by the Council of Europe on this relationship, the CDDH welcomes the suggestion to analyse this issue
– and its specificities with respect to Europe – in greater detail, as a contribution to a possible wider and
multidisciplinary Council of Europe approach to climate change. The CDDH notes the possibility, subject to
available funding, of holding a conference to examine the issue from various angles (e.g. human rights and
legal affairs, environment, social cohesion). If so, it expresses its availability to contribute to this work through
the Committee of Experts for the Development of Human Rights (DH-DEV).
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Appendix 2 to the reply
Comments by the Committee of Senior Officials of the Council of Europe Conference of Ministers
responsible for Spatial/Regional Planning (CEMAT) on Parliamentary Assembly Recommendation
1883 (2009) on “The challenges posed by climate change”
The Committee of Senior Officials of the Council of Europe Conference of Ministers responsible for Spatial/
Regional Planning (CEMAT):
1.
Thanks the Committee of Ministers for consulting it on Parliamentary Assembly Recommendation 1883
(2009) on “The challenges posed by climate change”;
2.
Stresses that Recommendation Rec(2002)1 of the Committee of Ministers to member states on the
CEMAT Guiding principles for sustainable spatial development of the European Continent has a section on
“Reducing environmental damage”, according to which “Environmental problems that may result from
inadequate co-ordination of sectoral policies or local decisions have to be prevented. To this end, spatial
planning policy must give support to […] encouraging more environment-friendly forms of transport and
energy systems […]” (Paragraph 37);
3.
Notes that another section on “Developing energy resources while maintaining safety” mentions:
“Spatial development policy supports the promotion of renewable energy sources as coherent, environmentfriendly systems […]. In view of the high levels of energy consumption in some economies, priority must be
given to more efficient use of the energy and facilities already available. The energy efficiency of conventional
power stations should be improved and air pollution reduced. This also contributes to reducing global
warming. The security of older nuclear power plants should be increased. In addition, there are on the
European continent numerous nuclear power plants whose service life will come to an end in the coming
decades. The sites where they are located will have to be rehabilitated.” (Paragraphs 43-45);
4.
Recalls that the Ljubljana Declaration on “The territorial dimension of sustainable development”
adopted by the Ministers responsible for Regional Planning at the 13th Session of the European Conference
of the CEMAT (Ljubljana, 17 September 2003), points out that “The Territory is a complex system, comprising
not only urbanised, rural and other spaces, e.g. industrial land, but nature as a whole and the environment
surrounding mankind. It is the bearing ground and indispensable framework of human dwelling and activity,
and therefore the basis of sustainable development”;
5.
Notes that the CEMAT’s work programme for 2006-2010, aimed at preparing the 15th Session of the
CEMAT, draws attention to the role of spatial development policies for sustainable environment;
6.
Proposes that the draft Moscow Declaration on “Future challenges: sustainable development of the
European continent in a changing world”, which will be put forward at the 15th Session of the CEMAT
(Moscow, Russian Federation, 8-9 July 2010), should recognise the need to take into consideration the
challenges posed by climate change.
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Appendix 3 to the reply
Comments by the Committee of Permanent Correspondents of the European and Mediterranean Major
Hazards Agreement (EUR-OPA) on Parliamentary Assembly Recommendation 1883 (2009) on “The
challenges posed by climate change”
The Bureau of the European and Mediterranean Major Hazards Agreement (EUR-OPA):
1.
Takes note with satisfaction of the sustained interest of the Parliamentary Assembly in addressing the
causes and effects of climate change and its leadership in promoting Council of Europe activities on climate
change;
2.
Notes that climate change will make European and Mediterranean societies more vulnerable to a
number of hazards, particularly those linked to extreme climate events, marine risks and other water-related
hazards. A non exhaustive list include drought and shortages in food production, heat waves, increased wild
fires, desertification and aridification of natural systems, environmental stress, floods and flush floods,
landslides, storms, and coastal and marine risks;
3.
Believes that climate change is a powerful supplementary reason to further and deepen the disaster
risk reduction agenda, paying particular attention to integrate climate change and disaster risk reduction
concerns, thus improving governance and creating the appropriate partnerships with a varied range of
stakeholders (authorities at all levels, industry, rescuers, scientist and technicians, volunteers, insurers,
environmentalists, etc.) so that the issue of protecting lives, property, livelihoods and the environment
becomes a common concern of the whole society;
4.
Notes that governments need to identify the areas and sectors where climate change may produce an
increase in vulnerability and set up appropriate prevention policies and early warning and rapid response
mechanisms;
5.
Informs the Parliamentary Assembly that the title of the next Ministerial session of the Agreement will
be “Addressing Disaster Risk Reduction in a context of climate change” and that a special part of the session
will be devoted to addressing climate change and disaster risk reduction.
6.
Notes that, in preparation of the Ministerial session, the EUR-OPA held a workshop in Murcia (Spain)
on 26-27 October 2009 entitled “Climate Change impact on water-related and marine risks” which made
specific proposals to address the issues of increased vulnerability of populations due to climate change.
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Appendix 4 to the reply
Comments by the Standing Committee of the Bern Convention on Parliamentary Assembly
Recommendation 1883 (2009) on “The challenges posed by climate change”
The Bern Convention’s Standing Committee:
1.
Welcomes Parliamentary Assembly Recommendation 1883 (2009) and its invitation to adopt climate
change as one of the core priorities of the Council of Europe, instructing the relevant bodies of the Council of
Europe to consider addressing this vital issue in their respective activities;
2.

Values the good ongoing co-ordination with the Parliamentary Assembly on this issue;

3.
Welcomes the specific reference made in the second paragraph of Recommendation 1883 (2009) of
Recommendation No. 135 (2008) of the Standing Committee of the Bern Convention on “Addressing the
impacts of climate change on biodiversity”, adopted in November 2008;
4.
Shares the views of the Parliamentary Assembly as to the need to strengthen co-ordination of existing
activities related to climate change across different bodies and through the different managing structures of
the Council of Europe intergovernmental programmes;
5.
Agrees with the Parliamentary Assembly about the need to explore the linkages between climate
change and human rights in Europe, and recalls the report on “‘Human rights and climate change” (T-PVS/
Inf(2009)4) submitted for information to the meeting of the Group of Experts on Biodiversity and Climate
Change held in July 2009;
6.
Stresses the importance to communicate widely ongoing activities related to climate change carried out
at the Council of Europe;
7.
Informs the Parliamentary Assembly of the new Recommendation No. 143 (2009) of the Standing
Committee of the Bern Convention on “Further guidance for Parties on biodiversity and climate change”,
adopted on 26 November 2009, and which complements Recommendation No. 135 (2008);
8.
Invites the Parliamentary Assembly to continue collaborating with the Bern Convention on matters of
common interest, including the preparation of two forthcoming reports at the Assembly: one on “Biodiversity
and climate change”, and another on “The need to assess progress in the implementation of the Bern
Convention”.
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Appendix 5 to the reply
Comments by the Committee of Senior Officials of the Council of Europe Conference of Ministers
responsible for Spatial/Regional Planning (CEMAT) on Parliamentary Assembly Recommendation
1885 (2009) on “Drafting an additional protocol to the European Convention on Human Rights
concerning the right to a healthy environment”
The Committee of Senior Officials of the Council of Europe Conference of Ministers responsible for Spatial/
Regional Planning (CEMAT):
1.
Thanks the Committee of Ministers for consulting it on Parliamentary Assembly Recommendation 1885
(2009) on “Drafting an additional protocol to the European Convention on Human Rights concerning the right
to a healthy environment”;
2.
Stresses that Recommendation Rec(2002)1 of the Committee of Ministers to member states on the
CEMAT Guiding principles for sustainable spatial development of the European Continent has a section on
“Reducing environmental damage”, according to which “Environmental problems that may result from
inadequate co-ordination of sectoral policies or local decisions have to be prevented. To this end, spatial
planning policy must give support to […] encouraging more environment-friendly forms of transport and
energy systems […]” (Paragraph 37);
3.
Notes that another section on “Broadly-based participation of society in the spatial planning process”
mentions: “As early as 1983 the European Regional/Spatial Planning Charter drew attention to the need for
active public participation in the spatial planning process. The intervening years have confirmed this need.
Apart from such participation in local, regional and supraregional projects, the involvement of European
society and socio-economic actors, for example through non-governmental organisations, has become
necessary. Their involvement at an early stage of the process makes a significant contribution not only to
increasing the planning process’s chances of success but also to avoiding unproductive investments. Societal
consensus is very important, not only for the success of local and regional initiatives; it also creates a dynamic
environment for outside investors and economic actors. The involvement of the younger generation in the
planning process increases the chances of interesting the public in the long-term planning of their home
region and in efficient and innovative participation. This is essential in gaining wider acceptance of the
‘European idea’” (Paragraph 82);
4.
Recalls that the Ljubljana Declaration on “The territorial dimension of sustainable development”
adopted by the Ministers responsible for Regional Planning at the 13th Session of the European Conference
of the CEMAT (Ljubljana, 17 September 2003), points out that “The Territory is a complex system, comprising
not only urbanised, rural and other spaces, e.g. industrial land, but nature as a whole and the environment
surrounding mankind. It is the bearing ground and indispensable framework of human dwelling and activity,
and therefore the basis of sustainable development”;
5.
Recommends to the Committee of Ministers to draw up an additional protocol to the European
Convention on Human Rights, recognising the right to a healthy and viable environment.
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Appendix 6 to the reply
Comments by the Steering Committee for Cultural Heritage and Landscape (CDPATEP) on
Parliamentary Assembly Recommendation 1885 (2009) on “Drafting an additional protocol to the
European Convention on Human Rights concerning the right to a healthy environment”
1.
The Steering Committee for Cultural Heritage and Landscape (CDPATEP) thanks the Committee of
Ministers for consulting it on Parliamentary Assembly Recommendation 1885 (2009) on “Drafting an additional
protocol to the European Convention on Human Rights concerning the right to a healthy environment”. The
CDPATEP is responsible for monitoring the Council of Europe's conventions on cultural heritage (Convention
for the Protection of the Architectural Heritage of Europe – Granada, 3 October 1985, European Convention
on the Protection of the Archaeological Heritage (Revised) – Valetta, 16 January 1992, and Framework
Convention on the Value of Cultural Heritage for Society – Faro, 27 October 2005) and the landscape
(European Landscape Convention – Florence, 20 October 2000). It considers that the right to a healthy
environment is a fundamental aspect of this.
2.
The CDPATEP notes that under the auspices of the Council of Europe, both judicial and non-judicial
oversight of environmental rights has been developed on the basis of two fundamental human rights
instruments: the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (the European
Convention on Human Rights) and the European Social Charter.
3.
Although neither the European Convention on Human Rights, adopted in Rome on 4 November 1950,
nor its additional protocols recognise environmental human rights as such, or make any allusion to the notion
of environment, safeguarding our surroundings is indirectly taken into account, either when harm to the
environment simultaneously infringes one of the protected rights or via limitations on certain protected rights.
The environment has been taken into account in connection with a number of rights embodied in the
convention. Some of the relevant cases are concerned with substantive aspects of the right to the
environment – ones involving the rights to life, physical and moral integrity, freedom and safety, and respect
for private life, the home, property and possessions – while others – involving the rights to a fair trial and an
effective remedy – are linked to procedural aspects. However, since the environment is not recognised as
such in the convention, numerous cases have been declared inadmissible.
4.
The European Social Charter was adopted under Council of Europe aegis in Turin on 18 October 1961,
then revised in Strasbourg on 3 May 1996. According to the Charter, the rights and principles embodied in it
may not be subject to any unspecified restrictions or limitations "except such as are prescribed by law and are
necessary in a democratic society for the protection of... public health...". One of the articles, entitled "right to
protection of health", states that with a view to ensuring its effective exercise, the Contracting Parties must
take appropriate measures "to remove as far as possible the causes of ill-health". Damage to the environment
likely to have an adverse effect on the health of persons covered by the Charter is taken into account in the
regular assessments of the application of its provisions. Governments supply the Council of Europe's
Secretary General with information on measures to protect the environment, particularly with regard to water
and air pollution. There is also a system of collective complaints.
5.
The preamble to the European Landscape Convention states that landscape protection, management
and planning entail "rights and responsibilities for everyone". The human being, who is mainly responsible for
the degradation of the environment, has therefore a major responsibility for its preservation. The convention’s
aim is to promote the protection, management and planning of European landscapes and to foster European
co-operation in this area. It can thus be considered to be the first sustainable development convention and
makes a major contribution to implementing one of the Council of Europe's objectives, namely to protect
European citizens' quality of life and well-being by taking full account of landscape, cultural and natural
values. The Council of Europe member states that have signed the convention have declared themselves
"concerned to achieve sustainable development based on a balanced and harmonious relationship between
social needs, economic activity and the environment". A central role is also ascribed to the cultural dimension.
The parties are invited to take account of the landscape in their legislation and to adopt measures to enhance
it at local, regional, national and international levels.
6.
The CDPATEP notes that in its broadest sense, the environment concerns both human beings and
their surrounding natural features, to the extent that they form a single whole that is ecologically balanced or is
conducive to personal development. According to the Lugano Convention on civil liability for damage to the
environment, the environment includes both abiotic and biotic natural resources, such as air, water, soil, fauna
and flora, and the interaction between them, property which forms part of the cultural heritage and the
characteristic aspects of the landscape. So there is more at stake here than just a human right in the strict
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sense, but rather a right of species, which protects both human beings and the environment in which they live
(on all the territory – urban, peri-urban, rural and natural areas). It therefore also constitutes a right to heritage,
whether this be natural, cultural or landscape, which includes cultural habits and customs.
7.
The recommendations of various Council of Europe bodies have always supported recognition of a
human right to a healthy environment rich in biological and landscape diversity, and even to the emergence of
a right to sustainable development. Bearing in mind also the appended document and conceptual analysis,
the CDPATEP therefore sees only benefits in an additional protocol to the European Convention on Human
Rights concerning the right to a healthy environment.
Appendix
The notion of a healthy environment could be clarified and calls for a number of comments:
i.

it seems to be clearly recognised that the environment in question must not be polluted or harmed, and
that this benefits both humans and animal and plant species, and thus habitats in general. But what is
the recognised, authorised or tolerated pollution level or threshold, and the scale that should be used to
measure the phenomenon? The climate change issue, for example, shows us that although individuals
are not individually and immediately affected, the major ecological balances and eventually "organic
life" could be at risk;

ii.

does the term "healthy" imply that the environment should simply be "hygienic" or something more,
namely rich in biological diversity, with due regard for the natural heritage? Should our approach to the
environment be essentially anthropocentric or more holistic and "ecocentric". Human beings, anthropoi
in Greek, are a part of their general habitat, and this needs to be taken into account in its entirety,
including all forms of life irrespective of their utility to man. So without a comprehensive view of human
beings and an all-embracing understanding of nature, the concept of "health" cannot be grasped in all
its aspects;

iii.

finally, the World Health Organisation's definition of health as "not only the absence of infirmity and
disease but also a state of physical, mental and social well-being" means that a healthy environment
must also be one that is sufficiently rich in cultural and landscape diversity to provide human beings
with a state of individual and social well-being in which they can achieve self-fulfilment. Together,
therefore the notions of life and quality of life point us towards the concept of sustainable development;

If there is a human right to a healthy environment does this mean that human beings can only invoke rights if
they themselves are affected or that they can also complain about decisions that are harmful to nature as a
whole? Should they not also feel responsible for animal and plant species and, more generally, for the major
balancing forces that govern changes to our planet, even if they are not individually and immediately
concerned? The human right to the environment is more than a human right in the strict sense. It must also be
a right of species that protects human being and the environment in which they live. It therefore also
constitutes a right to heritage, whether this be natural, cultural or landscape. Namely, human beings have the
responsibility towards all living beings.
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Item 1:

Opening of the meeting

1.
The Working Group on Environment of the Committee of Experts for the
Development of Human Rights (GT-DEV-ENV) held its 1st meeting in Strasbourg on
22-23 February 2011 with Ms Jana VNUKOVÁ (Slovak Republic) in the chair. The list
of participants is set out in Appendix I.
2.

The participants approved the draft agenda as it appears in Appendix II.

3.
Having welcomed all participants, Mr Daniele CANGEMI, Head of the Human
Rights Law and Policy Division, provided an update on the ongoing reform process within
the Council of Europe, including its possible impact on the intergovernmental structures,
which would be reconsidered in the light of the programme of activities.
4.
Due to the limited budgetary resources available at present and the priority given
to the reform of the European Court of Human Rights and the EU accession to the ECHR,
the DH-DEV would not be meeting in 2011. The outcome of the Working Group would
therefore be presented directly to the CDDH for adoption, possibly at its 73rd meeting
(November 2011).

Item 2:

Updating the manual on human rights and the environment

5.
The Working Group first held a general discussion on the structure and the
content of the preliminary draft of the revised manual prepared by the Secretariat.
6.
There was agreement within the Group to maintain the overall structure of the
current manual and that in addition to the case-law of the European Convention on
Human Rights it was useful to include other relevant international standards into the
revised text, namely the pertinent decisions of the European Committee of Social Rights.
The general introduction of the manual should make reference to both the Court’s caselaw and the Committee’s decisions. As the Court and the Committee were two distinct
mechanisms it was considered appropriate to separate the principles that emerged from
them into two different sections. Although there was a risk, as pointed out by a member,
that the two sections might seem unbalanced due to the relatively limited number of
decisions of the Committee in comparison to the extensive case-law of the Court, a
majority of the Group was in favour of separating the two in order not to create any
confusion between the two mechanisms which operate in a very different manner.
7.
It was also agreed the revised manual should be based on case-law and decisions
until the end of 2010.
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8.
The Working Group found that there were too few court cases to include a
separate chapter in the revised manual on the right to prohibition of inhuman or
degrading treatment and the environment under Article 3 of the Convention, but that a
reference to the issue of passive smoking could be made in the introduction.
9.
Although some members considered the new chapter on the territorial scope of
the application of the Convention rather long, other members found that it provided
useful details for the readers of the manual, who may not be legal professionals only, but
also policy makers, public authorities and the public in general.
10.
With regard to the relevant national legislation and good practices from member
States the Working Group agreed that it would be useful to invite again member States
which had not yet done so or wished to update their contributions to provide specific
information on human rights aspects of their environmental legislation and practices
based on the following five categories:
- embedding environmental rights in the national policy and legal framework;
- establishing control over potentially harmful environmental activities;
- requiring environmental impact assessments;
- securing public participation and access to information on environmental matters;
- making environmental rights judiciable and the environment a public concern.
The Working Group would subsequently decide, in the light of the contributions
received, on the appropriateness of including this information in the revised manual.
11.
The inclusion of an appendix on ‘Further reading’ was generally welcomed by a
majority of the Working Group although it was questioned on what criteria the literature
referred to had been selected. It was agreed to decide at a later stage on whether further
references should be added to the list.
12.
The Working Group then proceeded with an examination of the preliminary draft
of the revised manual chapter by chapter and made a number of changes in the text both
with regard both to the structure and to the content. In order to pursue the work after this
first meeting, and particularly in the event that there would not be resources available for
holding a second meeting later in the year, the Working Group agreed that the Secretariat
should set up a restricted on-line working space with a view to allowing further
consultation on the revised draft manual and any further follow-up work on human rights
and the environment. The Secretariat presented a possible model of such working space.
13.
It was further agreed to send the draft revised manual prepared by the Working
Group to the members of the DH-DEV for comments prior to its final submission to the
CDDH later in year.
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Item 3:

Follow-up to be given to the work on human rights and the
environment

14.
The Chair recalled that at the 40th meeting of the DH-DEV in 2010 it had been
agreed to ask the Working Group to study any possible follow up in the field of human
rights and the environment, including the proposal of holding a transversal conference on
the links between climate change and human rights in Europe with a view to examining
the issues from various angles. This proposal had been put forward by the Committee of
Ministers, subject to the availability of funding, in its reply to PACE Recommendation
1883 (2009) on ‘The challenges posed by climate change’. The Secretariat explained that
the proposal had been welcomed by several other sectors within the Council of Europe
who, within their respective fields of competence, were willing to contribute to such a
conference in 2012, and that an inter-secretariat group would further discuss this issue.
The Working Group suggested as possible topics for the Conference the following:
‘States’ positive obligations to protect individuals against threats to human rights related
to climate change’ and ‘the right to information and participation in the decision-making
processes in environmental matters’. The Secretariat would keep the Working Group
updated on the developments in this respect.
Item 4:

Dates of next meeting

15.
As it was uncertain at present whether there would be resources available for
holding a second meeting later in the year, the Working Group did not yet fix any dates
for the next meeting.
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APPENDIX I
PARTICIPANT LIST
BELGIUM / BELGIQUE
Mme Stéphanie GRISARD, Attachée, SPF Justice, Direction générale de la Législation et des
Libertés et Droits fondamentaux, Service des droits de l'Homme, Bruxelles
BULGARIA / BULGARIE
Ms Emanuela TOMOVA, Second Secretary in the Human Rights Directorate in the Ministry of
Foreign Affairs, Sofia
CYPRUS / CHYPRE
Ms Eleonora NICOLAIDES, Senior Counsel of the Republic, Office of the Attorney-General, Law
Office of the Republic of Cyprus, Nicosia
GREECE / GRECE
Mme Sofia KASTRANTA, Rapporteur, Special Legal Department, Ministry of Foreign Affairs,
Athens
GERMANY / ALLEMAGNE
Excused/excusé
POLAND / POLOGNE
Ms Agnieszka KOZINSKA, Expert , Ministry of Foreign Affairs, Department for the proceedings
before the International Human Rights protection Bodies, Warsaw
SLOVAK REPUBLIC / REPUBLIQUE SLOVAQUE
Ms Jana VNUKOVÁ, Chair of the Committee / Présidente du Comité, Deputy Director General,
Head of Foreign Relations and Human Rights, Department of International and European Law,
Ministry of Justice, Bratislava
SWITZERLAND / SUISSE
Mme Fanny de WECK, Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD, Bundesamt für
Justiz BJ, Direktionsbereich Öffentliches Recht, Fachbereich Europarecht und internationaler
Menschenrechtsschutz, Bern
Directorate General of Human Rights and Legal Affairs – DG-HL /
Direction générale des droits de l'Homme et des affaires juridiques – DG-HL
Council of Europe/Conseil de l'Europe, F-67075 STRASBOURG CEDEX
Mr Daniele CANGEMI, Head of Division / Chef de Division, Human Rights Law and Policy
Division / Division du droit et de la politique des droits de l’Homme, Secretary of the DH-DEV /
Secrétaire du DH-DEV
Ms Merete BJERREGAARD, Administrator / Administrateur, Human Rights Law and Policy
Division / Division du droit et de la politique des droits de l’Homme, Co-secretary of the DHDEV / Co-secrétaire du DH-DEV
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Mme Valérie PEARD, Principal Assistant, Human Rights Law and Policy Division / Division du
droit et de la politique des droits de l’Homme
Ms Diana CAPUTO, Trainee, Human Rights Law and Policy Division / Division du droit et de la
politique des droits de l’Homme
Mme Frédérique BONIFAIX, Assistant / Assistante, Human Rights Law and Policy Division /
Division du droit et de la politique des droits de l’Homme
Interpreters / Interprètes:
Mme Chloé CHENETIER
M. Grégoire DEVICTOR
Mr Luke TILDEN
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APPENDIX II
AGENDA
Item 1: Opening of the meeting
Draft agenda

Item 2: Updating the manual on human rights and the environment
-

Revised draft Manual on human rights and the environment

GT-DEV-ENV(2011)
Draft_00 Proposed
Outline

-

PACE Recommandation 1885 (2009) on “Drafting an additional
protocol to the European Convention on Human Rights concerning
the right to a healthy environment”

Recommendation 1885
(2009)

-

Relevant excerpt from the reports of the DH-DEV’s 40th meeting and
the CDDH’s 70th meeting regarding human rights and the
environment

GT-DEV-ENV(2010)01

-

Document prepared by the secretariat on updating the manual on
human rights and the environment

DH-DEV(2010)01

-

Overview of the case-law of the European Court of Human Rights and DH-DEV(2010)02
the European Committee of Social Rights with regard to environment DH-DEV(2010)02Add

-

Examples of national legislations and good practices

GT-DEV-ENV(2010)03

Item 3: Follow-up to be given to work on human rights and the environment
-

PACE Recommendation 1883 (2009) relating to the challenges posed
by climate change

Recommendation 1883
(2009)

-

Relevant excerpt from the reports of the DH-DEV’s 40th meeting and
the CDDH’s 70th meeting regarding human rights and the
environment

GT-DEV-ENV(2010)01

-

Discussion paper prepared by the Secretariat on exploring the
relationship between human rights and climate change in Europe

DH-DEV(2010)04
DH-DEV(2010)04 Add

Information documents
-

Viewpoint of the Council of Europe Commissioner for Human Rights

“Climate change is also a
Human Rights concern”

-

Climate Change and Human Rights. A Rough Guide published by the
International Council on Human Rights Policy, 2009

Summary : Climate
Change and Human
Rights

685

GT-DEV-ENV(2011)01
-

Council of Europe Parliamentary Assembly: Environmentally induced
migration and displacement: a 21st century challenge

Resolution 1655 (2009)

-

Report of the Office of the United Nations High Commissioner for
Human Rights on the relationship between climate change and human
rights

A/HRC/10/61

Item 4:

Dates of next meeting
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CM-Public
CHAIRMANSHIP OF THE
COMMITTEE OF MINISTERS
PRÉSIDENCE DU
COMITÉ DES MINISTRES

Declarations
Déclarations

Decl(15/05/2020)

15 May / mai 2020

Joint Declaration on human rights and the environment by the outgoing and incoming
Presidencies of the Committee of Ministers
Déclaration conjointe sur les droits de l’homme et l’environnement des Présidences sortante et
entrantes du Comité des Ministres

The outgoing (Georgia) and incoming (Greece and Germany) presidencies of the Committee of
Ministers of the Council of Europe,
Acknowledging the growing threats to the climate and the environment and the urgent need
to act in an ambitious and concerted manner at the global level to better ensure their
sustainability and protection;
Recalling the obligations of the member States under the European Convention on Human
Rights and the steady development of the case-law by the European Court of Human Rights
and national courts that foster the interconnection between the protection of the environment
and human rights; taking note in this regard of the Manual on human rights and the
environment – Principles emerging from the case-law of the European Court of Human Rights,
published by the Council of Europe in 2006/2012, which is now in the process of being
updated;
Recalling furthermore the corresponding obligations under the European Social Charter,
including the European Social Charter (revised) and the measures adopted for their
implementation at the European and national level;
Underlining the Council of Europe’s commitment to environmental protection which has also
resulted in the elaboration of the 1979 Convention on the Conservation of European Wildlife
and Natural Habitats (Bern Convention, ETS No. 104), the 1993 Convention on Civil Liability for
Damage Resulting from Activities Dangerous to the Environment (ETS No. 150) and the 1998
Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law (ETS No. 172);
Recalling that the Parliamentary Assembly through its Recommendation 1431 (1999) on future
action to be taken by the Council of Europe in the eld of environment protection, its
Recommendation1614 (2003) on the environment and human rights and, nally, its
Recommendation 1885 (2009) concerning the right to a healthy environment, has proposed
adding an environmental component to the European Convention on Human Rights;
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Acknowledging that the Georgian Presidency of the Committee of Ministers has identi ed
human rights and environmental protection as one of its main priorities, and taking into
account the outcome of the High-level Conference on Environmental Protection and Human
Rights held in Strasbourg on 27 February 2020; noting that this year the World Forum for
Democracy is devoted to democracy’s contribution to saving the environment;
Bearing in mind that life and well-being on our planet is contingent on humanity’s collective
capacity to guarantee both human rights and a healthy environment to future generations:
Resolves to consider further the potential of the Council of Europe instruments in this eld
and, as a rst step, call on the Committee of Ministers to invite its Steering Committee for
Human Rights (CDDH) to elaborate a draft non-binding instrument on human rights and the
environment for the possible adoption by the Committee of Ministers at the latest by the end
of next year.
*****
La présidence sortante (Géorgie) et les présidences entrantes (Grèce et Allemagne) du Comité
des Ministres du Conseil de l’Europe,
Reconnaissant les menaces croissantes pesant sur le climat et l’environnement et la nécessité
urgente d’agir de manière ambitieuse et concertée au niveau mondial pour mieux assurer leur
durabilité et leur protection ;
Rappelant les obligations des États membres découlant de la Convention européenne des
droits de l’homme et le développement constant de la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme et des tribunaux nationaux qui renforcent le lien entre la protection de
l’environnement et les droits de l’homme ; prenant note à cet égard du Manuel sur les droits de
l’homme et l’environnement – Principes tirés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l’homme, publié par le Conseil de l’ Europe en 2006/2012 et qui est en train d’être actualisé ;
Rappelant en outre les obligations correspondantes découlant de la Charte Sociale
européenne, y compris de la Charte Sociale européenne (révisée), et les mesures adoptées
pour leur mise en œuvre aux niveaux européen et national ;
Soulignant l’engagement du Conseil de l’Europe en faveur de la protection de l’environnement
qui a aussi conduit à l’élaboration de la Convention de 1979 relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne, STE N°104), de la Convention
de 1993 sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour
l’environnement (STE N°150) et de la Convention de 1998 sur la protection de l’environnement
par le droit pénal (STE N°172) ;
Rappelant que l’Assemblée parlementaire à travers sa Recommandation 1431 (1999) sur
l’« action future du Conseil de l’Europe en matière de protection de l’environnement » , sa
Recommandation 1614 (2003) sur l’« environnement et droits de l’homme » et en n sa
Recommandation 1885 (2009), a proposé d’ajouter une composante environnementale à la
Convention européenne des droits de l’homme ;
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Reconnaissant que la Présidence géorgienne du Comité des Ministres a identi é les droits de
l’homme et la protection de l’environnement comme l’une de ses principales priorités et
tenant compte des résultats de la Conférence de haut niveau sur la Protection de
l’environnement et droits de l’homme qui s’est tenue à Strasbourg le 27 février 2020 ; notant
que le Forum mondial de la démocratie est consacré cette année à la contribution de la
démocratie à la sauvegarde de l’environnement ;
Gardant à l’esprit que la vie et le bien-être sur notre planète dépendent de la capacité
collective de l'humanité à garantir à la fois les droits de l'homme et un environnement sain
aux générations futures :
Décident d'examiner plus avant le potentiel des instruments du Conseil de l'Europe dans ce
domaine et, dans un premier temps, appellent le Comité des Ministres à inviter son Comité
Directeur pour les droits de l’homme (CDDH) à élaborer un projet d’instrument non
contraignant sur les droits de l’homme et l’environnement pour adoption éventuelle par le
Comité des Ministres au plus tard pour la n de l’année prochaine.

Related documents

1375bis meeting of the Ministers' Deputies (15 May 2020) - M... 12/05/2020

www.coe.int/.../may-2020?p_p_id=101_INSTANCE_FJJuJash2rEF&p_p_l…

Sign In - Please click here to login and see classi ed information.
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AVDELING I
FELLES BESTEMMELSER
Artikkel 1
(tidl. artikkel 1 TEU)(2)
Ved denne traktat oppretter De høye traktatparter seg imellom en europeisk union, heretter
kalt «Unionen», som av medlemsstatene tillegges myndighet for å nå deres felles mål.
Denne traktat utgjør en ny etappe i prosessen for en stadig nærmere sammenslutning mellom
de europeiske folk, der avgjørelsene skal treffes så åpent som mulig og så nær borgerne som
mulig.
Unionens grunnlag er denne traktat og traktaten om Den europeiske unions virkemåte
(heretter kalt «traktatene»). De to traktatene er likeverdige. Unionen trer i stedet for og
etterfølger Det europeiske fellesskap.
Artikkel 2
Unionen bygger på verdiene respekt for menneskets verdighet, frihet, demokrati, likhet,
rettssikkerhet og respekt for menneskerettighetene, herunder rettighetene til personer som
tilhører minoriteter. Disse verdiene er felles for medlemsstatene i et samfunn som preges av
mangfold, likebehandling, toleranse, rettferdighet, solidaritet og likebehandling av kvinner og
menn.
Artikkel 3
(tidl. artikkel 2 TEU)
1.

Unionens mål er å fremme fred, Unionens verdier og velferd for dens folk.

2. Unionen gir sine borgere et område uten indre grenser, for frihet, sikkerhet og
rettferdighet, der fri bevegelighet for personer sikres, samtidig som det vedtas egnede tiltak
med hensyn til kontroll ved yttergrensene, asyl, innvandring og forebygging og bekjempelse av
kriminalitet.
3. Unionen oppretter et indre marked. Den skal arbeide for en bærekraftig utvikling i Europa
som bygger på balansert økonomisk vekst og prisstabilitet, en sosial markedsøkonomi med høy
konkurranseevne der full sysselsetting og sosial framgang etterstrebes, samt et høyt nivå for
miljøvern og bedring av miljøkvaliteten. Den skal fremme vitenskapelige og teknologiske
framskritt.
Den skal bekjempe sosial utstøting og forskjellsbehandling, og skal fremme sosial rettferdighet
og trygghet, likebehandling av kvinner og menn, solidaritet mellom generasjoner og vern av
barns rettigheter.

(2) Disse henvisningene gir bare en indikasjon. Mer omfattende opplysninger finnes i traktatspeilene
som viser den gamle og den nye nummereringen i traktatene.
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Den skal fremme økonomisk, sosial og territorial utjevning og solidaritet mellom
medlemsstatene.
Den skal respektere medlemsstatenes rike kulturelle og språklige mangfold og sikre at den
europeiske kulturarven vernes og utvikles.
4.

Unionen oppretter en økonomisk og monetær union som har euro som sin valuta.

5. I Unionens forbindelser med resten av verden skal den hevde og fremme sine verdier og
interesser samt bidra til å beskytte sine borgere. Den skal bidra til fred, sikkerhet, bærekraftig
utvikling av Jorden, solidaritet og gjensidig respekt mellom folkene, fri og rettferdig handel,
utryddelse av fattigdom og vern av menneskerettighetene, særlig av barns rettigheter, samt til
streng overholdelse og utvikling av folkeretten, herunder respekten for prinsippene i De forente
nasjoners pakt.
6. Unionen skal etterstrebe sine mål med egnede midler i samsvar med den myndighet den
er tillagt i traktatene.
Artikkel 4
1. I samsvar med artikkel 5 forblir myndighet som ikke er tillagt Unionen i traktatene, hos
medlemsstatene.
2. Unionen skal respektere medlemsstatenes likhet overfor traktatene samt deres nasjonale
særtrekk, som kommer til uttrykk i deres politiske og konstitusjonelle grunnstrukturer,
herunder regionalt og lokalt selvstyre. Den skal respektere deres grunnleggende
statsfunksjoner, herunder å sikre statens territoriale integritet, opprettholde lov og orden samt
ivareta beskyttelse av nasjonal sikkerhet. Særlig skal nasjonal sikkerhet fortsatt være den
enkelte medlemsstats eneansvar.
3. I henhold til prinsippet om lojalt samarbeid skal Unionen og medlemsstatene respektere
hverandre og bistå hverandre under utførelsen av de oppgaver som følger av traktatene.
Medlemsstatene skal treffe alle allmenne eller særlige tiltak for å sikre at de oppfyller de
forpliktelser som følger av traktatene eller av rettsakter fra Unionens institusjoner.
Medlemsstatene skal hjelpe Unionen med å utføre dens oppgaver og skal avstå fra ethvert tiltak
som kan sette virkeliggjøringen av Unionens mål i fare.
Artikkel 5
(tidl. artikkel 5 TEF)
1. Avgrensningen av Unionens myndighet følger prinsippet om myndighetstildeling.
Utøvelsen av Unionens myndighet følger prinsippene om nærhet og forholdsmessighet.
2. I henhold til prinsippet om myndighetstildeling skal Unionen handle bare innenfor rammen
av den myndighet medlemsstatene har tillagt den i traktatene, for å oppnå de mål som er
fastsatt i dem. Myndighet som ikke er tillagt Unionen i traktatene, forblir hos medlemsstatene.
3. I henhold til nærhetsprinsippet skal Unionen på områder som ikke hører under dens
enekompetanse, treffe tiltak bare dersom og så langt målene for det foreslåtte tiltak ikke kan
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AVDELING II
ALMINNELIGE BESTEMMELSER
Artikkel 7
Unionen skal påse at det er sammenheng mellom dens politikk og virksomhet, idet det tas
hensyn til alle dens mål og i samsvar med prinsippet om myndighetstildeling.
Artikkel 8
(tidl. artikkel 3 nr. 2 TEF)(4)
Unionen skal i all sin virksomhet bestrebe seg på å fjerne forskjellsbehandling og fremme
likebehandling av menn og kvinner.
Artikkel 9
Ved fastleggingen og gjennomføringen av sin politikk og virksomhet skal Unionen ta hensyn til
de krav som er knyttet til målet om et høyt sysselsettingsnivå, garantien om tilstrekkelig sosial
trygghet, bekjempelsen av sosial utstøting og et høyt nivå for utdanning, opplæring og vern av
menneskers helse.
Artikkel 10
Ved fastleggingen og gjennomføringen av sin politikk og virksomhet skal Unionen ta sikte på å
bekjempe forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn, rase eller etnisk opprinnelse, religion eller
tro, uførhet, alder eller seksuell legning.
Artikkel 11
(tidl. artikkel 6 TEF)
Krav til miljøvern må innlemmes ved fastleggingen og gjennomføringen av Unionens politikk
og virksomhet, særlig med sikte på å fremme en bærekraftig utvikling.
Artikkel 12
(tidl. artikkel 153 nr. 2 TEF)
Det skal tas hensyn til krav til forbrukervern ved fastleggingen og gjennomføringen av andre
deler av Unionens politikk og virksomhet.
Artikkel 13
Ved utarbeidingen og gjennomføringen av Unionens politikk på områdene landbruk, fiskeri,
transport, det indre marked, forskning og teknologisk utvikling og romfart, skal Unionen og
medlemsstatene fullt ut ta hensyn til velferden for dyr som sansende vesener, samtidig som

(4) Disse henvisningene gir bare en indikasjon. Mer omfattende opplysninger finnes i traktatspeilene
som viser den gamle og den nye nummereringen i traktatene.
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AVDELING XX
MILJØ
Artikkel 191
(tidl. artikkel 174 TEF)
1.

Unionens politikk på miljøområdet skal bidra til at følgende mål nås:
– bevaring, vern og forbedring av miljøets kvalitet,
– vern av menneskers helse,
– en forsiktig og fornuftig utnyttelse av naturressursene,
– fremme av tiltak på internasjonalt plan for å løse regionale og verdensomspennende
miljøproblemer og særlig bekjempe klimaendring.

2. Unionens politikk på miljøområdet skal ta sikte på et høyt beskyttelsesnivå, idet det tas
hensyn til at forholdene er ulike i Unionens forskjellige regioner. Den skal bygge på føre varprinsippet, prinsippet om forebyggende tiltak, prinsippet om at skade på miljøet fortrinnsvis
rettes opp ved kilden, og prinsippet om at forurenseren betaler.
Harmoniseringstiltakene nevnt ovenfor skal i relevante tilfeller inneholde en
beskyttelsesklausul som tillater medlemsstatene, av én eller flere ikke-økonomiske grunner, å
treffe midlertidige tiltak som skal være undergitt en kontrollordning i Unionen.
3.

Ved utforming av sin politikk på miljøområdet skal Unionen ta hensyn til
– de tilgjengelige vitenskapelige og tekniske data,
– miljøsituasjonen i Unionens forskjellige regioner,
– mulige fordeler og ulemper ved å handle eller unnlate å handle,
– den økonomiske og sosiale utvikling i Unionen som helhet og en balansert utvikling av
Unionens regioner.

4. Innenfor rammen av sine ansvarsområder skal Unionen og medlemsstatene samarbeide
med tredjestater og relevante internasjonale organisasjoner. De nærmere regler for
samarbeidet kan fastsettes ved avtaler mellom Unionen og de berørte tredjemenn.
Første ledd berører ikke medlemsstatenes myndighet til å føre forhandlinger i internasjonale
organer og inngå avtaler.
Artikkel 192
(tidl. artikkel 175 TEF)
1. Europaparlamentet og Rådet skal etter den ordinære regelverksprosessen og etter å ha
rådspurt Den økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen treffe avgjørelse om de tiltak
som skal iverksettes av Unionen med sikte på å virkeliggjøre målene i artikkel 191.
2. Uten hensyn til nr. 1 og med forbehold for artikkel 114 skal Rådet, som skal treffe
avgjørelse ved enstemmighet etter en særlig regelverksprosess og etter å ha rådspurt
Europaparlamentet, Den økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen, vedta
a) bestemmelser som i hovedsak gjelder skatter og avgifter,
131

697

26.10.2012

EN

Official Journal of the European Union

CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE
EUROPEAN UNION
(2012/C 326/02)

698

C 326/391

26.10.2012

EN

Official Journal of the European Union

C 326/403

Article 36
Access to services of general economic interest

The Union recognises and respects access to services of general economic interest as provided for in
national laws and practices, in accordance with the Treaties, in order to promote the social and
territorial cohesion of the Union.
Article 37
Environmental protection

A high level of environmental protection and the improvement of the quality of the environment
must be integrated into the policies of the Union and ensured in accordance with the principle of
sustainable development.
Article 38
Consumer protection

Union policies shall ensure a high level of consumer protection.
TITLE V
CITIZENS' RIGHTS

Article 39
Right to vote and to stand as a candidate at elections to the European Parliament

1.
Every citizen of the Union has the right to vote and to stand as a candidate at elections to the
European Parliament in the Member State in which he or she resides, under the same conditions as
nationals of that State.
2.
Members of the European Parliament shall be elected by direct universal suffrage in a free and
secret ballot.
Article 40
Right to vote and to stand as a candidate at municipal elections

Every citizen of the Union has the right to vote and to stand as a candidate at municipal elections in
the Member State in which he or she resides under the same conditions as nationals of that State.
Article 41
Right to good administration

1.
Every person has the right to have his or her affairs handled impartially, fairly and within a
reasonable time by the institutions, bodies, offices and agencies of the Union.
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR
–
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 175 nr. 1,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen,1
under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité,2
under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen,3
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 2514 og
ut fra følgende betraktninger:
1) Grønnboken om handel med utslipp av klimagasser i Den europeiske union satte i gang en debatt over hele
Europa om hvorvidt det er ønskelig med handel med klimagasser i Den europeiske union og om hvordan
ordningen eventuelt skal virke. I Det europeiske klimaendringsprogrammet er Fellesskapets politikk og
tiltak blitt vurdert gjennom en prosess der alle berørte parter deltar, herunder en ordning for handel med
utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet (fellesskapsordningen), som bygger på grønnboken. Rådet
32003L0087
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bekreftet i sine konklusjoner av 8. mars 2001 at Det europeiske klimaendringsprogrammet, og arbeidet som
bygger på grønnboken, er av særlig betydning, og framhevet behovet for konkrete hastetiltak på
fellesskapsplan.
2) I Fellesskapets sjette miljøhandlingsprogram opprettet ved europaparlaments- og rådsbeslutning
nr.1600/20025 fastslås det at klimaendringer er et prioritert tiltaksområde og at en fellesskapsordning for
handel med utslippskvoter bør opprettes innen 2005. I programmet erkjennes det at Fellesskapet har
forpliktet seg til å redusere utslippet av klimagasser med 8 % fra 2008 til 2012 i forhold til 1990-nivået, og
at de globale utslippene av klimagasser på lengre sikt må reduseres med omkring 70 % i forhold til 1990nivået.
3) Det endelige målet for De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring, som ble godkjent ved
rådsbeslutning 94/69/EF av 15. desember 1993 om inngåelse av De forente nasjoners rammekonvensjon
om klimaendring,6 er å oppnå en stabilisering av konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren på et nivå
som forhindrer farlige menneskeskapte forstyrrelser av klimasystemet.
4) Kyotoprotokollen, som ble godkjent ved rådsvedtak 2002/358/EF av 25. april 2002 om godkjenning på Det
europeiske fellesskaps vegne av Kyotoprotokollen til De forente nasjoners rammekonvensjon om
klimaendring og felles oppfyllelse av forpliktelsene som følger av denne,7 vil, når den trer i kraft, forplikte
Fellesskapet og dets medlemsstater til å redusere sine samlede menneskeskapte utslipp av klimagassene
oppført i vedlegg A til protokollen med 8 % i forhold til 1990-nivået i tidsrommet 2008–2012.
5) Fellesskapet og dets medlemsstater er blitt enige om i fellesskap å oppfylle sine forpliktelser til å redusere
de menneskeskapte utlippene av klimagasser i henhold til Kyotoprotokollen i samsvar med vedtak
2002/358/EF. Målet med dette direktiv er å bidra til en mer effektiv oppfyllelse av forpliktelsene til Det
europeiske fellesskap og dets medlemsstater gjennom et effektivt europeisk marked for kvoter for utslipp
av klimagasser, med minst mulig negativ innvirkning på den økonomiske utviklingen og sysselsettingen.
6) Ved rådsvedtak 93/389/EØF av 24. juni 1993 om en ordning for overvåking av utslipp av CO₂ og andre
klimagasser i Fellesskapet8 ble det innført en ordning for overvåking av utslipp av klimagasser og
vurdering av oppfyllelsen av forpliktelsene knyttet til slike utslipp. Denne ordningen vil være til hjelp for
medlemsstatene når de fastsetter det samlede antall kvoter som skal tildeles.
7) Det er nødvendig å fastsette fellesskapsbestemmelser om medlemsstatenes tildeling av kvoter for å bidra til
å bevare det indre markeds integritet og for å unngå konkurransevridning.
8) Ved tildelingen av kvoter bør medlemsstatene ta hensyn til potensialet for reduksjon av utslippene fra
industrivirksomhet.
9) Medlemsstatene kan beslutte å tildele kvoter som er gyldige i et tidsrom på fem år fra 2008, bare til
personer som har vært i besittelse av kvoter som er blitt slettet, tilsvarende utslippsreduksjonene som disse
personene har foretatt på sitt nasjonale territorium i et tidsrom på tre år fra 2005.
10) Fra og med nevnte tidsrom på fem år vil overføringer av kvoter til en annen medlemsstat medføre
tilsvarende justeringer av tildelte utslippsenheter i henhold til Kyotoprotokollen.
11) Medlemsstatene bør sikre at de driftsansvarlige for visse bestemte former for virksomhet har
utslippstillatelse for klimagasser og overvåker og rapporterer utslipp av bestemte klimagasser som er
knyttet til den aktuelle formen for virksomhet.
12) Medlemsstatene bør fastsette en sanksjonsordning som får anvendelse ved overtredelse av dette direktiv og
påse at ordningen iverksettes. Sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke
avskrekkende.
13) For å sikre innsyn bør offentligheten ha tilgang til opplysninger om tildelingen av kvoter og resultatene av
utslippsovervåkingen, med forbehold bare for de begrensninger som er fastsatt i europaparlaments- og
rådsdirektiv 2003/4/EF av 28. januar 2003 om offentlig tilgang til miljøinformasjon.9
14) Medlemsstatene bør framlegge en rapport om gjennomføringen av dette direktiv på grunnlag av
rådsdirektiv 91/692/EØF av 23. desember 1991 om standardisering og rasjonalisering med hensyn til
rapporter om gjennomføring av enkelte miljødirektiver.10
15) Innlemming av ytterligere anlegg i fellesskapsordningen bør skje i samsvar med bestemmelsene fastsatt i
dette direktiv, og fellesskapsordningen kan dermed utvides til å omfatte utslipp av andre klimagasser enn
karbondioksid, bl.a. fra aluminiumsproduksjon og kjemisk industri.
16) Dette direktiv bør ikke være til hinder for at en medlemsstat opprettholder eller innfører nasjonale
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handelsordninger for utslipp av klimagasser fra andre former for virksomhet enn dem som er oppført i
vedlegg I, eller som omfattes av fellesskapsordningen, eller fra anlegg som er midlertidig unntatt fra
fellesskapsordningen.
Som parter i Kyotoprotokollen kan medlemsstatene delta i internasjonal handel med utslippskvoter med
alle andre parter oppført i vedlegg B til nevnte protokoll.
En forbindelse mellom fellesskapsordningen og ordninger for handel med utslippskvoter for klimagasser i
tredjestater vil øke kostnadseffektiviteten ved å nå Fellesskapets mål for utslippsreduksjon som fastsatt i
vedtak 2002/358/EF om felles oppfyllelse av forpliktelsene.
Prosjektbaserte mekanismer, herunder Felles gjennomføring og Den grønne utviklingsmekanismen, er
viktige for å nå målene om både å redusere de globale utslippene av klimagasser og øke
kostnadseffektiviteten ved fellesskapsordningen. I samsvar med de aktuelle bestemmelsene i
Kyotoprotokollen og Marrakech-avtalene bør mekanismene anvendes i tillegg til nasjonale tiltak, og
nasjonale tiltak vil derfor utgjøre en betydelig del av den samlede innsatsen.
Dette direktiv vil fremme bruken av energieffektiv teknologi, herunder kraftvarmeteknologi, som gir
mindre utslipp per produsert enhet, mens det framtidige europaparlaments- og rådsdirektivet om fremming
av kraftvarmeproduksjon på grunnlag av etterspørselen etter nyttevarme på det indre energimarked, særlig
vil fremme kraftvarmeteknologi.
I rådsdirektiv 96/61/EF av 24. september 1996 om integrert forebygging og begrensning av forurensning11
opprettes det en alminnelig ramme for forebygging og begrensning av forurensning, som kan danne
utgangspunkt for utstedelse av utslippstillatelser for klimagasser. Direktiv 96/61/EF bør endres for å sikre
at det ikke fastsettes utslippsgrenseverdier for direkte utslipp av klimagasser fra anlegg som omfattes av
dette direktiv, og slik at medlemsstatene kan velge å unnlate å innføre krav om energieffektivisering for
forbrenningsenheter eller andre enheter som slipper ut karbondioksid på stedet, med forbehold for andre
krav i henhold til direktiv 96/61/EF.
Dette direktiv er forenlig med De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring og
Kyotoprotokollen. Direktivet bør revideres på bakgrunn av utviklingen på dette området og for å ta hensyn
til erfaringen med gjennomføringen av direktivet og utviklingen med hensyn til overvåking av utslipp av
klimagasser.
Handel med utslippskvoter bør inngå i en omfattende og sammenhengende pakke av politikk og tiltak på
medlemsstatsplan og på fellesskapsplan. Med forbehold for anvendelsen av traktatens artikkel 87 og 88 kan
medlemsstatene, for de formene for virksomhet som omfattes av fellesskapsordningen, vurdere virkningen
av lovgivningsmessige, skattemessige og andre tiltak som har samme mål. Ved revisjon av dette direktiv
bør det tas hensyn til i hvilken grad disse målene er nådd.
Det kan benyttes nasjonale skatteordninger for å begrense utslipp fra anlegg som er midlertidig unntatt.
Det bør gjennomføres politikk og tiltak på medlemsstatsplan og på fellesskapsplan innenfor alle sektorer av
Den europeiske unions økonomi, ikke bare innenfor industri- og energisektorene, for å oppnå vesentlige
utslippsreduksjoner. Kommisjonen bør særlig vurdere politikk og tiltak på fellesskapsplan for å få
transportsektoren til å yte et vesentlig bidrag for at Fellesskapet og medlemsstatene skal kunne oppfylle
sine forpliktelser i henhold til Kyotoprotokollen når det gjelder klimaendringer.
Uten hensyn til de markedsbaserte ordningenes mangesidige potensial, bør Den europeiske unions strategi
for å minske klimaendringene bygge på en balanse mellom fellesskapsordningen og andre typer
fellesskapstiltak, nasjonale tiltak og internasjonale tiltak.
Dette direktiv er forenlig med de grunnleggende rettigheter og de prinsipper som er anerkjent særlig i Den
europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter.
De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av dette direktiv, bør vedtas i samsvar med
rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den
gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen.12
Ettersom kriterium 1, 5 og 7 i vedlegg III ikke kan endres ved en komitéframgangsmåte, bør endringer for
tidsrom etter 2012 foretas bare ved en framgangsmåte for medbestemmelse.
Ettersom målet for det foreslåtte tiltak, nemlig å opprette en fellesskapsordning, ikke kan nås av
medlemsstatene i tilstrekkelig grad, og derfor på grunn av tiltakets omfang og virkninger bedre kan nås på
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens
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artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke
lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet –
1 EFT C 75 E av 26.3.2002, s. 33.
2 EFT C 221 av 17.9.2002, s. 27.
3 EFT C 192 av 12.8.2002, s. 59.
4 Europaparlamentsuttalelse av 10. oktober 2002 (ennå ikke offentliggjort i EUT), Rådets felles holdning av 18. mars 2003 (EUT C 125
E av 27.5.2003, s. 72), europaparlamentsbeslutning av 2. juli 2003 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 22. juli 2003.
5 EFT L 242 av 10.9.2002, s. 1.
6 EFT L 33 av 7.2.1994, s. 11.
7 EFT L 130 av 15.5.2002, s. 1.
8 EFT L 167 av 9.7.1993, s. 31. Endret ved vedtak 1999/296/EF (EFT L 117 av 5.5.1999, s. 35).
9 EUT L 41 av 14.2.2003, s. 26.
10 EFT L 377 av 31.12.1991, s. 48.
11 EFT L 257 av 10.10.1996, s. 26.
12 EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
Formål
Ved dette direktiv opprettes det en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet
(heretter kalt «fellesskapsordningen») for å redusere utslippene av klimagasser på en kostnadseffektiv og
økonomisk effektiv måte.
Artikkel 2
Virkeområde
1. Dette direktiv får anvendelse på utslipp fra de formene for virksomhet som er oppført i vedlegg I, samt på
klimagasser oppført i vedlegg II.
2. Anvendelsen av dette direktiv berører ikke eventuelle krav i henhold til direktiv 96/61/EF.
Artikkel 3
Definisjoner
I dette direktiv menes med:
a) «kvote», en kvote som gir rett til å slippe ut ett tonn karbondioksidekvivalenter i et angitt tidsrom, som er
gyldig bare med henblikk på å oppfylle kravene i dette direktiv, og som kan overføres i samsvar med
bestemmelsene i dette direktiv,
b) «utslipp», utslipp av klimagasser i atmosfæren fra kilder i et anlegg,
c) «klimagasser», gassene oppført i vedlegg II,
d) «utslippstillatelse for klimagasser», en tillatelse som er utstedt i samsvar med artikkel 5 og 6,
e) «anlegg», en fast teknisk enhet der det utføres en eller flere av de formene for virksomhet som er oppført i
vedlegg I, samt enhver annen virksomhet direkte forbundet med ovennevnte som teknisk er knyttet til de
formene for virksomhet som utføres på stedet, og som kan ha innvirkning på utslipp og forurensning,
f) «driftsansvarlig», enhver person som driver eller eier et anlegg, eller som eventuelt i henhold til nasjonal
lovgivning er gitt rett til å treffe avgjørende økonomiske beslutninger med hensyn til den tekniske driften
av anlegget,
g) «person», enhver fysisk eller juridisk person,
h) «nyinntreder», alle anlegg der det utføres en eller flere av de formene for virksomhet som er oppført i
vedlegg I, som har fått en utslippstillatelse for klimagasser eller har fått ajourført sin utslippstillatelse for
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klimagasser som følge av en endring i anleggets art eller virkemåte, eller som følge av en utvidelse av
anlegget, etter at den nasjonale planen for tildeling av kvoter er meldt til Kommisjonen,
i) «offentligheten», en eller flere personer samt foreninger, organisasjoner eller grupper av personer i henhold
til nasjonal lovgivning og praksis,
j) «tonn karbondioksidekvivalenter», ett metrisk tonn karbondioksid (CO₂ ) eller en mengde av alle andre
klimagasser oppført i vedlegg II med tilsvarende potensial for global oppvarming.
Artikkel 4
Utslippstillatelse for klimagasser
Medlemsstatene skal sikre at ingen anlegg fra 1. januar 2005 utfører noen former for virksomhet oppført i
vedlegg I som fører til utslipp som angitt for den aktuelle virksomheten, med mindre den driftsansvarlige for
anlegget har en tillatelse utstedt av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 5 og 6, eller anlegget er
midlertidig unntatt fra fellesskapsordningen i henhold til artikkel 27.
Artikkel 5
Søknad om utslippstillatelse for klimagasser
Enhver søknad til vedkommende myndighet om utslippstillatelse for klimagasser skal inneholde en
beskrivelse av:
a) anlegget og dets former for virksomhet, herunder den anvendte teknologien,
b) råstoffer og hjelpestoffer som ved bruk kan føre til utslipp av gassene oppført i vedlegg I,
c) kildene til utslipp fra anlegget av gassene oppført i vedlegg I, og
d) planlagte tiltak for å overvåke og rapportere utslipp i samsvar med retningslinjene vedtatt i henhold til
artikkel 14.
Søknaden skal også inneholde et ikke-teknisk sammendrag av opplysningene angitt i første ledd.
Artikkel 6
Vilkårene for og innholdet i utslippstillatelsen for klimagasser
1. Vedkommende myndighet skal utstede en utslippstillatelse for klimagasser som gir tillatelse til å slippe ut
klimagasser fra hele eller deler av anlegget dersom den finner det godtgjort at den driftsansvarlige er i stand til
å overvåke og rapportere utslipp.
En utslippstillatelse for klimagasser kan omfatte ett eller flere anlegg på samme sted, som drives av samme
driftsansvarlige.
2. Utslippstillatelsen for klimagasser skal inneholde følgende:
a) den driftsansvarliges navn og adresse,
b) en beskrivelse av formene for virksomhet og utslippene fra anlegget,
c) overvåkingskrav, med nærmere angivelse av overvåkingsmetode og overvåkingshyppighet,
d) rapporteringskrav, og
e) en forpliktelse til å innlevere kvoter tilsvarende anleggets samlede utslipp i hvert kalenderår, etter
verifikasjon i samsvar med artikkel 15, innen fire måneder etter utløpet av det aktuelle året.
Artikkel 7
Endringer av anleggene
Den driftsansvarlige skal underrette vedkommende myndighet om alle planlagte endringer av et anleggs art
eller virkemåte, eller om en utvidelse av anlegget, som kan føre til at utslippstillatelsen for klimagasser må
ajourføres. Ved behov skal vedkommende myndighet ajourføre tillatelsen. Dersom den driftsansvarlige for
anlegget skiftes ut, skal vedkommende myndighet ajourføre tillatelsen slik at den inneholder navnet og
adressen til den nye driftsansvarlige.
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Artikkel 8
Samordning med direktiv 96/61/EF
Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at vilkårene og framgangsmåten for utstedelse av
utslippstillatelse for klimagasser for anlegg som utfører de formene for virksomhet som er oppført i vedlegg I
til direktiv 96/61/EF, samordnes med vilkårene og framgangsmåtene for tillatelsen fastsatt i nevnte direktiv.
Kravene i artikkel 5, 6 og 7 i dette direktiv kan innlemmes i framgangsmåten fastsatt i direktiv 96/61/EF.
Artikkel 9
Nasjonal tildelingsplan
1. Hver medlemsstat skal, for hvert av tidsrommene nevnt i artikkel 11 nr.1 og 2, utarbeide en nasjonal plan
som angir det samlede antall kvoter den har til hensikt å tildele for det aktuelle tidsrommet og hvordan den vil
tildele dem. Planen skal bygge på objektive og klare kriterier, herunder kriteriene oppført i vedlegg III,
samtidig som den skal ta behørig hensyn til merknader fra offentligheten. Kommisjonen skal innen 31.
desember 2003, med forbehold for traktaten, utarbeide retningslinjer for anvendelsen av kriteriene oppført i
vedlegg III.
Når det gjelder tidsrommet nevnt i artikkel 11 nr. 1, skal planen offentliggjøres og meldes til Kommisjonen
og de andre medlemsstatene innen 31. mars 2004. Med hensyn til etterfølgende tidsrom skal planen
offentliggjøres og meldes til Kommisjonen og de andre medlemsstatene senest 18 måneder før begynnelsen av
det aktuelle tidsrommet.
2. Nasjonale tildelingsplaner skal gjennomgås av komiteen nevnt i artikkel 23 nr. 1.
3. Innen tre måneder etter at en medlemsstat har gitt melding om en nasjonal tildelingsplan i henhold til nr. 1,
kan Kommisjonen avvise planen eller en del av den dersom den ikke er i samsvar med kriteriene oppført i
vedlegg III eller bestemmelsene i artikkel 10. Medlemsstaten skal treffe en beslutning i henhold til artikkel 11
nr. 1 eller 2 bare dersom Kommisjonen har godtatt de foreslåtte endringene. Alle beslutninger om avvisning
som treffes av Kommisjonen, skal begrunnes.
Artikkel 10
Tildelingsmetode
For tidsrommet på tre år som begynner 1. januar 2005, skal medlemsstatene tildele minst 95 % av kvotene
vederlagsfritt. For tidsrommet på fem år som begynner 1. januar 2008, skal medlemsstatene tildele minst 90 %
av kvotene vederlagsfritt.
Artikkel 11
Tildeling og utstedelse av kvoter
1. For tidsrommet på tre år som begynner 1. januar 2005, skal hver medlemsstat treffe beslutning om det
samlede antall kvoter den vil tildele for det aktuelle tidsrommet og om tildeling av kvotene til den
driftsansvarlige for hvert enkelt anlegg. Beslutningen skal treffes minst tre måneder før begynnelsen av
tidsrommet og bygge på den nasjonale tildelingsplanen utarbeidet i henhold til artikkel 9 og i samsvar med
artikkel 10, samtidig som det tas behørig hensyn til merknader fra offentligheten.
2. For tidsrommet på fem år som begynner 1. januar 2008, og for hvert etterfølgende tidsrom på fem år, skal
hver medlemsstat treffe beslutning om det samlede antall kvoter den vil tildele for det aktuelle tidsrommet, og
iverksette framgangsmåten for tildeling av kvotene til den driftsansvarlige for hvert anlegg. Beslutningen skal
treffes minst tolv måneder før begynnelsen av det aktuelle tidsrommet og bygge på medlemsstatens nasjonale
tildelingsplan utarbeidet i henhold til artikkel 9 og i samsvar med artikkel 10, samtidig som det tas behørig
hensyn til merknader fra offentligheten.
3. Beslutningene som treffes i henhold til nr. 1 og 2, skal oppfylle kravene i traktaten, særlig artikkel 87 og 88.
Når medlemsstatene treffer beslutning om tildeling, skal de ta hensyn til behovet for å gi nyinntredere tilgang til
kvoter.
4. Vedkommende myndighet skal hvert av årene i tidsrommet nevnt i nr. 1 eller 2 utstede en del av det samlede
antall kvoter innen 28. februar det aktuelle året.
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Artikkel 12
Overføring, innlevering og sletting av kvoter
1. Medlemsstatene skal sørge for at kvoter kan overføres mellom:
a) personer i Fellesskapet,
b) personer i Fellesskapet og personer i tredjestater der slike kvoter er anerkjent etter framgangsmåten i
artikkel 25, uten andre begrensninger enn dem som er fastsatt i eller vedtatt i henhold til dette direktiv.
2. Medlemsstatene skal sørge for at kvoter som er utstedt av vedkommende myndighet i en annen medlemsstat,
anerkjennes med henblikk på å oppfylle den driftsansvarliges forpliktelser i henhold til nr. 3.
3. Medlemsstatene skal sørge for at den driftsansvarlige for hvert anlegg innen 30. april hvert år innleverer et
antall kvoter tilsvarende anleggets samlede utslipp i det foregående kalenderåret, etter verifikasjon i samsvar
med artikkel 15, og at disse kvotene deretter slettes.
4. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at kvoter når som helst kan slettes på anmodning
fra personen som er i besittelse av kvotene.
Artikkel 13
Kvotenes gyldighet
1. Kvoter skal være gyldige for utslipp i tidsrommet nevnt i artikkel 11 nr. 1 eller 2 som kvotene er utstedt for.
2. Fire måneder etter begynnelsen av det første tidsrommet på fem år som nevnt i artikkel 11 nr. 2, skal kvoter
som ikke lenger er gyldige, og som ikke er innlevert og slettet i samsvar med artikkel 12 nr. 3, slettes av
vedkommende myndighet.
Medlemsstatene kan utstede kvoter til personer for inneværende tidsrom til erstatning for kvoter som disse
har vært i besittelse av, og som er slettet i samsvar med første ledd.
3. Fire måneder etter begynnelsen av hvert etterfølgende tidsrom på fem år som nevnt i artikkel 11 nr. 2, skal
kvoter som ikke lenger er gyldige, og som ikke er innlevert og slettet i samsvar med artikkel 12 nr. 3, slettes av
vedkommende myndighet.
Medlemsstatene skal utstede kvoter til personer for inneværende tidsrom til erstatning for kvoter som disse
har vært i besittelse av, og som er slettet i samsvar med første ledd.
Artikkel 14
Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp
1. Kommisjonen skal innen 30. september 2003 og etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 23 nr. 2 vedta
retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp fra de formene for virksomhet som er oppført i vedlegg
I, av klimagassene angitt for den aktuelle virksomheten. Retningslinjene skal bygge på prinsippene for
overvåking og rapportering som er fastsatt i vedlegg IV.
2. Medlemsstatene skal sørge for at utslipp overvåkes i samsvar med retningslinjene.
3. Medlemsstatene skal sørge for at hver driftsansvarlig for et anlegg etter utløpet av hvert kalenderår
rapporterer utslippene fra anlegget for det aktuelle kalenderåret til vedkommende myndighet i samsvar med
retningslinjene.
Artikkel 15
Verifikasjon
Medlemsstatene skal sørge for at rapportene som framlegges av de driftsansvarlige i henhold til artikkel 14
nr. 3, verifiseres i samsvar med kriteriene fastsatt i vedlegg V, og at vedkommende myndighet underrettes om
dette.
Medlemsstatene skal sørge for at en driftsansvarlig hvis rapport er verifisert innen 31. mars hvert år for
utslipp i det foregående året og ikke funnet tilfredsstillende i henhold til kriteriene fastsatt i vedlegg V, ikke kan
overføre ytterligere kvoter før en rapport fra den berørte driftsansvarlige er verifisert og funnet tilfredsstillende.
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Artikkel 16
Sanksjoner
1. Medlemsstatene skal fastsette en sanksjonsordning som får anvendelse ved overtredelse av nasjonale
bestemmelser vedtatt i henhold til dette direktiv og treffe de nødvendige tiltak for å sørge for at ordningen
iverksettes. Sanksjonene som fastsettes må være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke
avskrekkende. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om disse bestemmelsene innen 31. desember
2003 og omgående underrette Kommisjonen om alle senere endringer.
2. Medlemsstatene skal sørge for at navnene på driftsansvarlige som ikke overholder kravet om å innlevere et
tilstrekkelig antall kvoter i henhold til artikkel 12 nr. 3, offentliggjøres.
3. Medlemsstatene skal sørge for at enhver driftsansvarlig som ikke innen 30. april hvert år innleverer et
tilstrekkelig antall kvoter for å dekke sine utslipp i det foregående året, skal betale en bot for
utslippsoverskridelse. Boten for utslippsoverskridelse skal være på 100 euro for hvert tonn
karbondioksidekvivalenter som slippes ut av anlegget, som den driftsansvarlige ikke har innlevert kvoter for.
Betalingen av boten for utslippsoverskridelse fritar ikke den driftsansvarlige for plikten til å innlevere et antall
kvoter tilsvarende utslippsoverskridelsen når vedkommende innleverer kvoter for påfølgende kalenderår.
4. I et tidsrom på tre år som begynner 1. januar 2005, skal medlemsstatene anvende en lavere bot for
utslippsoverskridelse på 40 euro for hvert tonn karbondioksidekvivalenter som slippes ut av anlegget, som den
driftsansvarlige ikke har innlevert kvoter for. Betalingen av boten for utslippsoverskridelse fritar ikke den
driftsansvarlige for plikten til å innlevere et antall kvoter tilsvarende utslippsoverskridelsen når vedkommende
innleverer kvoter for påfølgende kalenderår.
Artikkel 17
Tilgang til opplysninger
Beslutninger om tildeling av kvoter og rapporter om utslipp som kreves i henhold til utslippstillatelsen for
klimagasser, og som vedkommende myndighet er i besittelse av, skal gjøres tilgjengelige for offentligheten av
nevnte myndighet med forbehold for begrensningene fastsatt i artikkel 3 nr. 3 og artikkel 4 i direktiv
2003/4/EF.
Artikkel 18
Vedkommende myndighet
Medlemsstatene skal treffe de nødvendige administrative tiltak, herunder utpeking av en eller flere egnede
vedkommende myndigheter, med henblikk på gjennomføringen av reglene fastsatt i dette direktiv. Når det
utpekes mer enn én vedkommende myndighet, må disse myndighetenes arbeid i henhold til dette direktiv
samordnes.
Artikkel 19
Registre
1. Medlemsstatene skal sørge for å opprette og ajourføre et register for nøyaktig regnskapsføring av utstedelse,
besittelse, overføring og sletting av kvoter. Medlemsstatene kan ajourføre sine registre innenfor et samlet
system sammen med én eller flere andre medlemsstater.
2. Enhver person kan være i besittelse av kvoter. Registeret skal være tilgjengelig for offentligheten og
inneholde særskilte kontoer for registrering av kvotene som besittes av enhver person som det er utstedt eller
overført kvoter til eller fra.
3. For gjennomføringen av dette direktiv skal Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 23 nr. 2
vedta en forordning om et standardisert og sikkert registersystem i form av standardiserte elektroniske
databaser som inneholder felles data for sporing av utstedelse, besittelse, overføring og sletting av kvoter, for å
sikre nødvendiga offentlig tilgang og fortrolighet og for å sørge for at det ikke forekommer overføringer som er
uforenlige med forpliktelsene som følger av Kyotoprotokollen.
Artikkel 20
Sentral forvalter
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1. Kommisjonen skal utpeke en sentral forvalter, som skal føre en uavhengig transaksjonslogg over utstedelse,
overføring og sletting av kvoter.
2. Ved hjelp av den uavhengige transaksjonsloggen skal den sentrale forvalteren gjennomføre en automatisk
kontroll av hver enkelt transaksjon i registrene for å sikre at det ikke forekommer uregelmessigheter i
forbindelse med utstedelse, overføring eller sletting av kvoter.
3. Dersom det avdekkes uregelmessigheter ved den automatiske kontrollen, skal den sentrale forvalteren
underrette den eller de berørte medlemsstatene, som ikke skal registrere de aktuelle transaksjonene eller
eventuelle ytterligere transaksjoner knyttet til de berørte kvotene før uregelmessighetene er stanset.
Artikkel 21
Rapporter fra medlemsstatene
1. Medlemsstatene skal hvert år framlegge for Kommisjonen en rapport om anvendelsen av dette direktiv. I
rapporten skal det særlig legges vekt på tiltak som er truffet i forbindelse med tildelingen av kvoter, driften av
registrene, anvendelsen av retningslinjene for overvåking og rapportering av utslipp, verifikasjon samt spørsmål
knyttet til overholdelsen av direktivets bestemmelser og eventuelt til den skattemessige behandlingen av kvoter.
Den første rapporten skal sendes til Kommisjonen innen 30. juni 2005. Rapporten skal utarbeides på grunnlag
av et spørreskjema eller en mal utarbeidet av Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 6 i direktiv
91/692/EØF. Spørreskjemaet eller malen skal oversendes medlemsstatene minst seks måneder før utløpet av
fristen for framlegging av den første rapporten.
2. Kommisjonen skal offentliggjøre en rapport om anvendelsen av dette direktiv på grunnlag av rapportene
omhandlet i nr. 1 innen tre måneder etter at den har mottatt rapportene fra medlemsstatene.
3. Kommisjonen skal organisere en informasjonsutveksling mellom vedkommende myndigheter i
medlemsstatene om spørsmål knyttet til tildelingen av kvoter, driften av registrene, overvåkingen,
rapporteringen og verifikasjonen av utslipp samt overholdelsen av reglene for ordningen.
Artikkel 22
Endring av vedlegg III
Kommisjonen kan etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 23 nr. 2 endre vedlegg III, med unntak av
kriteriene nevnt i nr. 1, 5 og 7, for tidsrommet 2008–2012 på grunnlag av rapportene fastsatt i artikkel 21 og
erfaringene med anvendelsen av dette direktiv.
Artikkel 23
Komité
1. Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved artikkel 8 i vedtak 93/389/EØF.
2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.
3. Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF skal være tre måneder.
4. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.
Artikkel 24
Framgangsmåter for ensidig innlemming av ytterligere former for virksomhet og ytterligere gasser
1. Fra 2008 kan medlemsstatene anvende ordningen for handel med utslippskvoter i henhold til dette direktiv
på former for virksomhet, anlegg og klimagasser som ikke er oppført i vedlegg I, forutsatt at disse formene for
virksomhet, anleggene og klimagassene er godkjent av Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i artikkel
23 nr. 2, samtidig som det tas hensyn til alle relevante kriterier, særlig virkningene på det indre marked, mulige
konkurransevridninger, ordningens miljøsikkerhet og den planlagte overvåkings- og rapporteringsordningens
pålitelighet.
Fra 2005 kan medlemsstatene på samme vilkår anvende ordningen for handel med utslippskvoter på anlegg
som utfører de formene for virksomhet som er oppført i vedlegg I under kapasitetsgrensene omhandlet i nevnte
vedlegg.
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2. Kvoter som tildeles anlegg som utfører slike former for virksomhet, skal angis i den nasjonale
tildelingsplanen fastsatt i artikkel 9.
3. Kommisjonen kan på eget initiativ, eller skal på anmodning fra en medlemsstat, vedta retningslinjer for
overvåking og rapportering av utslipp fra former for virksomhet, anlegg og klimagasser som ikke er oppført i
vedlegg I, etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 23 nr. 2, dersom det er mulig å overvåke og rapportere slike
utslipp med tilstrekkelig nøyaktighet.
4. Dersom det innføres slike tiltak, skal det i forbindelse med revisjoner i henhold til artikkel 30 også vurderes
om vedlegg I bør endres slik at det på en harmonisert måte omfatter utslipp fra disse formene for virksomhet i
hele Fellesskapet.
Artikkel 25
Tilknytning til andre ordninger for handel med utslippskvoter for klimagasser
1. Det bør inngås avtaler i samsvar med reglene i traktatens artikkel 300 med tredjestater oppført i vedlegg B til
Kyotoprotokollen, som har ratifisert protokollen, om gjensidig godkjenning av kvoter mellom
fellesskapsordningen og andre ordninger for handel med utslippskvoter for klimagasser.
2. Dersom det er inngått en avtale som omhandlet i nr. 1, skal Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 23 nr. 2 utarbeide eventuelle nødvendige bestemmelser om gjensidig godkjenning av kvoter i henhold
til den aktuelle avtalen.
Artikkel 26
Endring av direktiv 96/61/EF
I artikkel 9 nr. 4 i direktiv 96/61/EF skal nytt ledd lyde:
«Dersom utslipp av klimagasser fra et anlegg er oppført i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv
2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i
Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(*) i forbindelse med virksomhet som utføres i det aktuelle
anlegget, skal tillatelsen ikke omfatte en utslippsgrenseverdi for direkte utslipp av den aktuelle gassen, med
mindre dette er nødvendig for å forhindre betydelig lokal forurensning.
For virksomhet oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF kan medlemsstatene velge å unnlate å fastsette
krav til energieffektivitet for forbrenningsenheter eller andre enheter som slipper ut karbondioksid på stedet.
Vedkommende myndighet skal ved behov endre tillatelsene i samsvar med dette.
De tre foregående ledd får ikke anvendelse på anlegg som er midlertidig unntatt fra ordningen for handel med
utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet i samsvar med artikkel 27 i direktiv 2003/87/EF.»
_______________
(*) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32.

Artikkel 27
Midlertidig unntak for visse anlegg
1. Medlemsstatene kan anmode Kommisjonen om at anlegg midlertidig unntas fra fellesskapsordningen fram til
senest 31. desember 2007. Alle slike anmodninger skal inneholde en liste over alle slike anlegg og skal
offentliggjøres.
2. Dersom Kommisjonen, etter å ha gjennomgått eventuelle merknader fra offentligheten til en slik anmodning,
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 23 nr. 2. beslutter at anlegget
a) som følge av nasjonale tiltak skal begrense sine utslipp på samme måte som om anlegget var underlagt
bestemmelsene i dette direktiv,
b) skal være underlagt overvåkings-, rapporterings- og verifikasjonskrav tilsvarende kravene fastsatt i henhold
til artikkel 14 og 15, og
c) skal være underlagt sanksjoner som minst tilsvarer sanksjonene fastsatt i artikkel 16 nr. 1 og 4 dersom de
ikke oppfyller de nasjonale kravene,
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skal den midlertidig unnta anlegget fra fellesskapsordningen.
Det skal sikres at det ikke oppstår vridning av det indre marked.
Artikkel 28
Opprettelse av sammenslutninger
1. Medlemsstatene kan gi de driftsansvarlige for anlegg som utfører en av de formene for virksomhet som er
oppført i vedlegg I, tillatelse til å opprette en sammenslutning av anlegg med samme virksomhet for tidsrommet
fastsatt i artikkel 11 nr. 1 og/eller for det første tidsrommet på fem år fastsatt i artikkel 11 nr. 2, i samsvar med
nr. 2-6 i denne artikkel.
2. Driftsansvarlige som utfører en virksomhet oppført i vedlegg I og som ønsker å opprette en sammenslutning,
skal søke vedkommende myndighet om dette og angi hvilke anlegg det dreier seg om og for hvilket tidsrom de
ønsker å opprette en sammenslutning samt framlegge bevis for at en forvalter vil være i stand til å oppfylle
forpliktelsene fastsatt i nr. 3 og 4.
3. Driftsansvarlige som ønsker å danne en sammenslutning, skal utpeke en forvalter, som
a) får tildelt de driftsansvarliges samlede antall kvoter beregnet for hvert anlegg, som unntak fra artikkel 11,
b) skal ha ansvar for å innlevere kvoter tilsvarende de samlede utslippene fra anleggene som inngår i
sammenslutningen, som unntak fra artikkel 6 nr. 2 bokstav e) og artikkel 12 nr. 3, og
c) ikke skal kunne overføre ytterligere kvoter dersom en rapport fra en driftsansvarlig ikke er funnet
tilfredsstillende i samsvar med artikkel 15 annet ledd.
4. Forvalteren skal være underlagt sanksjonene som gjelder ved brudd på forpliktelsen til å innlevere et
tilstrekkelig antall kvoter til å dekke de samlede utslippene fra anleggene som inngår i sammenslutningen, som
unntak fra artikkel 16 nr. 2, 3 og 4.
5. En medlemsstat som ønsker å gi tillatelse til at det opprettes én eller flere sammenslutninger, skal framlegge
søknaden omhandlet i nr. 2 for Kommisjonen. Med forbehold for traktaten kan Kommisjonen innen tre
måneder etter at søknaden er mottatt avslå en søknad som ikke oppfyller kravene i dette direktiv. En slik
beslutning skal begrunnes. Ved avslag kan medlemsstaten gi tillatelse til opprettelse av sammenslutningen bare
dersom de foreslåtte endringene godtas av Kommisjonen.
6. Dersom forvalteren ikke retter seg etter sanksjonene nevnt i nr. 4, skal de enkelte driftsansvarlige for
anleggene i sammenslutningen være ansvarlige i henhold til artikkel 12 nr. 3 og artikkel 16 for utslipp fra sine
egne anlegg.
Artikkel 29
Force majeure
1. I tidsrommet fastsatt i artikkel 11 nr. 1 kan medlemsstatene ved force majeure anmode Kommisjonen om at
det utstedes ytterligere kvoter til visse anlegg. Kommisjonen skal avgjøre om det foreligger force majeure, og
skal i så fall gi tillatelse til at vedkommende medlemsstat utsteder ytterligere kvoter, som ikke kan overføres, til
de driftsansvarlige for de aktuelle anleggene.
2. Kommisjonen skal innen 31. desember 2003 og med forbehold for traktaten utarbeide retningslinjer for når
det foreligger force majeure.
Artikkel 30
Revisjon og videre utvikling
1. På grunnlag av framskrittene som er gjort med hensyn til overvåking av utslipp av klimagasser, kan
Kommisjonen innen 31. desember 2004 framlegge for Europaparlamentet og Rådet et forslag om endring av
vedlegg I for å innlemme andre former for virksomhet og utslipp av andre klimagasser enn dem som er oppført
i vedlegg II.
2. På grunnlag av erfaringene som er gjort ved anvendelsen av dette direktiv og framskrittene som er gjort med
hensyn til overvåking av utslipp av klimagasser, skal Kommisjonen i lys av den internasjonale utviklingen
utarbeide en rapport om anvendelsen av dette direktiv, der den vurderer
a) om og hvordan vedlegg I bør endres for å innlemme andre aktuelle sektorer, blant annet kjemisk industri,
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aluminiumsproduksjon og transportsektoren, andre former for virksomhet og utslipp av andre klimagasser
oppført i vedlegg II, for ytterligere å øke ordningens økonomiske effektivitet,
forholdet mellom Fellesskapets ordning for handel med utslippskvoter og den internasjonale ordningen for
handel med utslippskvoter som vil bli iverksatt i 2008,
muligheten for ytterligere harmonisering av metoden for tildeling av kvoter (herunder auksjonering av
kvoter for tidsrommet etter 2012) og kriteriene i de nasjonale tildelingsplanene fastsatt i vedlegg III,
anvendelse av tilgodehavender fra prosjektbaserte mekanismer,
forholdet mellom handel med utslippsretter og annen politikk og andre tiltak som iverksettes på
medlemskapsplan og på fellesskapsplan, herunder skatteordninger som har samme mål,
om det er hensiktsmessig å opprette et enhetlig fellesskapsregister,
størrelsen på bøtene for utslippsoverskridelse, samtidig som det tas hensyn til blant annet inflasjon,
kvotemarkedets virkemåte, herunder særlig eventuelle markedsforstyrrelser,
hvordan fellesskapsordningen kan tilpasses en utvidet europeisk union,
opprettelse av sammenslutninger,
om det er praktisk mulig å utarbeide standardverdier for referansemåling på fellesskapsplan som grunnlag
for kvotetildeling, samtidig som det tas hensyn til de beste tilgjengelige teknikker og nytte- og
kostnadsanalyser.

Kommisjonen skal framlegge rapporten for Europaparlamentet og Rådet innen 30. juni 2006, eventuelt
vedlagt forslag.
3. For å nå målene om både en reduksjon av de globale utslippene av klimagasser og en mer kostnadseffektiv
virkemåte for fellesskapsordningen, er det ønskelig og viktig å koble de prosjektbaserte mekanismene, herunder
Felles gjennomføring og Den grønne utviklingsmekanismen, sammen med fellesskapsordningen.
Tilgodehavender fra prosjektbaserte mekanismer vil dermed bli anerkjent for bruk i fellesskapsordningen etter
regler som vedtas av Europaparlamentet og Rådet etter forslag fra Kommisjonen, og som bør få anvendelse
parallelt med fellesskapsordningen i 2005. Anvendelsen av mekanismene skal i henhold til de aktuelle
bestemmelsene i Kyotoprotokollen og Marrakech-avtalene komme i tillegg til nasjonale tiltak.
Artikkel 31
Gjennomføring
1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2003 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. Kommisjonen skal
underrette de andre medlemsstatene om disse lovene og forskriftene.
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, eller
det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.
Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de lover og forskrifter som de vedtar på det området
dette direktiv omhandler. Kommisjonen skal underrette de andre medlemsstatene om dette.
Artikkel 32
Ikrafttredelse
Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den europeiske unions tidende.
Artikkel 33
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Luxembourg, 13. oktober 2003.
For Europaparlamentet

For Rådet
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P. COX

G. ALEMANNO

President

Formann

VEDLEGG I
VIRKSOMHETSKATEGORIER OMHANDLET I ARTIKKEL 2 NR. 1,
ARTIKKEL 3, ARTIKKEL 4, ARTIKKEL 14 NR. 1 OG ARTIKKEL 28 OG 30

1. Anlegg eller deler av anlegg som brukes til forskning, utvikling og prøving av nye produkter og prosesser,
omfattes ikke av dette direktiv.
2. Terskelverdiene angitt nedenfor gjelder i alminnelighet for produksjonskapasitet eller ytelse. Dersom
samme driftsansvarlige utfører flere former for virksomhet som hører under samme rubrikk i samme anlegg
eller på samme sted, skal kapasiteten til disse formene for virksomhet legges sammen.
Virksomhet

Klimagasser

Energisektoren
Forbrenningsanlegg med en nominell varmeeffekt på over 20 MW
(unntatt anlegg for farlig eller kommunalt avfall)

Karbondioksid

Mineraloljeraffinerier

Karbondioksid

Koksverk

Karbondioksid

Produksjon og bearbeiding av jernmetaller
Anlegg for røsting eller sintring av malm (herunder sulfidmalm)

Karbondioksid

Anlegg for produksjon av råjern eller stål (første- eller andregangs
smelting), med tilhørende utstyr for kontinuerlig støping, med en
kapasitet på over 2,5 tonn per time

Karbondioksid

Mineralindustri
Anlegg for produksjon av sementklinker i roterovner med en
produksjonskapasitet på over 500 tonn per dag, eller produksjon av kalk
i roterovner med en produksjonskapasitet på over 50 tonn per dag eller i
andre typer ovner med en produksjonskapasitet på over 50 tonn per dag

Karbondioksid

Anlegg for produksjon av glass, herunder glassfibrer, med en
smeltekapasitet på over 20 tonn per dag

Karbondioksid

Anlegg for produksjon av keramiske produkter ved brenning, særlig
takstein, teglstein, ildfast stein, fliser, steintøy eller porselen, med en
produksjonskapasitet på over 75 tonn per dag, og/eller med en
ovnskapasitet på over 4m³ og med en innsettingstetthet per ovn på over
300 kg/m³

Karbondioksid

Annen virksomhet
Industrianlegg for produksjon av a) papirmasse av tre eller andre
fibermaterialer

Karbondioksid

b) papir og papp, med en produksjonskapasitet på over 20 tonn per dag

Karbondioksid
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VEDLEGG II
KLIMAGASSER OMHANDLET I ARTIKKEL 3 OG 30
Karbondioksid (CO₂ )
Metan (CH4 )
Dinitrogenoksid (N₂ O)
Hydrofluorkarboner (HFC)
Perfluorkarboner (PFC)
Svovelheksafluorid (SF6 )

VEDLEGG III
KRITERIER FOR NASJONALE TILDELINGSPLANER OMHANDLET I
ARTIKKEL 9, 22 OG 30

1. Det samlede antall kvoter som skal tildeles for det aktuelle tidsrommet, skal være i samsvar med
medlemsstatens forpliktelse til å begrense sine utslipp etter vedtak 2002/358/EF og Kyotoprotokollen,
samtidig som det tas hensyn til på den ene side andelen av de samlede utslippene som disse kvotene utgjør
sammenlignet med utslipp fra kilder som ikke omfattes av dette direktiv, og på den annen side nasjonal
energipolitikk, og bør være forenlig med det nasjonale klimaendringsprogrammet. Det samlede antall
kvoter som skal tildeles, skal ikke overstige det som sannsynligvis er nødvendig for en streng anvendelse
av kriteriene i dette vedlegg. Før 2008 skal mengden være forenlig med en utvikling i retning av at hver
medlemsstat kan nå eller overoppfylle sitt mål i henhold til vedtak 2002/358/EF og Kyotoprotokollen.
2. Det samlede antall kvoter som skal tildeles, skal være forenlig med vurderinger av faktiske og planlagte
framskritt med hensyn til å oppfylle medlemsstatenes bidrag til forpliktelsene inngått av Fellesskapet i
henhold til vedtak 93/389/EØF.
3. Antall kvoter som skal tildeles, skal være forenlig med de mulighetene, herunder de teknologiske
mulighetene, som den virksomheten som omfattes av denne ordningen, har til å redusere utslipp.
Medlemsstatene kan bygge sin fordeling av kvoter på gjennomsnittlige utslipp av klimagasser per produkt
innenfor hver virksomhet og framskritt som kan gjøres innenfor hver virksomhet.
4. Planen skal være forenlig med annet fellesskapsregelverk og andre politiske fellesskapsdokumenter. Det
bør tas hensyn til uunngåelige utslippsøkninger som følge av nye regelverkskrav.
5. I samsvar med kravene i traktaten, særlig artikkel 87 og 88, skal planen ikke forskjellsbehandle foretak
eller sektorer på en slik måte at visse foretak eller former for virksomhet begunstiges utilbørlig.
6. Planen skal inneholde opplysninger om hvordan nyinntredere kan delta i fellesskapsordningen i den berørte
medlemsstaten.
7. Planen kan ta hensyn til tidligere tiltak og skal inneholde opplysninger om hvordan det skal tas hensyn til
slike tiltak. Medlemsstatene kan bruke standardverdier utledet av referansedokumenter om beste
tilgjengelige teknologi ved utarbeiding av sine nasjonale tildelingsplaner, og disse standardverdiene kan
inneholde et element som tar hensyn til tidligere tiltak.
8. Planen skal inneholde opplysninger om hvordan det skal tas hensyn til ren teknologi, herunder
energieffektiv teknologi.
9. Planen skal inneholde bestemmelser som gjør det mulig for offentligheten å komme med merknader, og
inneholde opplysninger om hvordan det skal tas behørig hensyn til slike merknader før det treffes en
beslutning om tildeling av kvoter.
10. Planen skal inneholde en liste over anlegg som omfattes av dette direktiv, med antall kvoter som skal
tildeles hvert enkelt anlegg.
11. Planen kan inneholde opplysninger om hvordan det vil bli tatt hensyn til eksisterende konkurranse fra stater
eller enheter utenfor Unionen.
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VEDLEGG IV
PRINSIPPER FOR OVERVÅKING OG RAPPORTERING AV UTSLIPP SOM
OMHANDLET I ARTIKKEL 14 NR. 1

Overvåking av utslipp av karbondioksid

Utslipp skal overvåkes på grunnlag av beregninger eller målinger.
Beregning
Utslipp skal beregnes ved bruk av følgende formel:
Virksomhetsdata × utslippsfaktor × oksidasjonsfaktor
Virksomhetsdata (brenselforbruk, produksjonstakt osv.) skal overvåkes på grunnlag av forsyningsdata for
anlegget eller målinger.
Det skal brukes anerkjente utslippsfaktorer. Virksomhetsspesifikke utslippsfaktorer kan brukes for alle
former for brensel. Standardfaktorer kan brukes for alle former for brensel, unntatt ikke-kommersielle former
for brensel (avfallsbasert brensel som dekk og gass fra industriprosesser). Det skal også utarbeides
lagspesifikke utslippsfaktorer for kull og EU-spesifikke eller produksjonsstatspesifikke standardverdier for
naturgass. IPCC-standardverdier kan brukes for raffineriprodukter. Utslippsfaktoren for biomasse skal være lik
null.
Dersom utslippsfaktoren ikke tar hensyn til det faktum at noe av kullet ikke oksideres, skal det brukes en
ytterligere oksidasjonsfaktor. Dersom beregnede virksomhetsspesifikke utslippsfaktorer allerede har tatt hensyn
til oksidasjon, er det ikke nødvendig å bruke en oksidasjonsfaktor.
Det skal brukes standardoksidasjonsfaktorer utarbeidet i henhold til direktiv 96/61/EF, med mindre den
driftsansvarlige kan godtgjøre at de virksomhetsspesifikke faktorene er mer nøyaktige.
Det skal foretas en særskilt beregning for hver virksomhet, hvert anlegg og hvert drivstoff.
Måling
Ved måling av utslipp skal det brukes standardiserte eller anerkjente metoder, og målingen skal bekreftes ved
en utslippsberegning.
Overvåking av utslipp av andre klimagasser
Det skal brukes standardiserte eller anerkjente metoder som er utarbeidet av Kommisjonen i samarbeid med
alle berørte parter og vedtatt etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 23 nr. 2.
Rapportering av utslipp
Hver driftsansvarlig skal ta med følgende opplysninger i rapporten for et anlegg:
A. Data som identifiserer anlegget, herunder:
- anleggets navn,
- anleggets adresse, herunder postnummer og stat,
- typer av virksomhet og antall former for virksomhet oppført i vedlegg I som utføres i anlegget,
- adresse, telefonnummer, faksnummer og e-postadresse til en kontaktperson, og
- navn på anleggets eier og på et eventuelt morselskap.
B. For hver form for virksomhet oppført i vedlegg I som utføres på stedet, og som det beregnes utslipp for:
- virksomhetsdata,
- utslippsfaktorer,
- oksidasjonsfaktorer,
- samlede utslipp, og
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- usikkerhet.
C. For hver form for virksomhet oppført i vedlegg I som utføres på stedet, og som det måles utslipp for:
- samlede utslipp,
- opplysninger om målemetodenes pålitelighet, og
- usikkerhet.
D. For utslipp fra forbrenning skal rapporten også inneholde oksidasjonsfaktor, med mindre det allerede er tatt
hensyn til oksidasjon ved utviklingen av den virksomhetsspesifikke emisjonsfaktoren.
Medlemsstatene skal treffe tiltak for å samordne rapporteringskravene med eventuelle gjeldende
rapporteringskrav slik at foretakenes rapporteringsbyrde blir minst mulig.

VEDLEGG V
KRITERIER FOR VERIFIKASJON SOM OMHANDLET I ARTIKKEL 15

Alminnelige prinsipper
1. Utslippene fra hver enkelt virksomhet oppført i vedlegg I skal verifiseres.
2. I framgangsmåten for verifikasjon skal det inngå en vurdering av rapporten i henhold til artikkel 14 nr. 3 og
av overvåkingen det foregående året. Verifikasjonen skal omfatte overvåkingsordningenes, rapportdataenes
og utslippsopplysningenes pålitelighet, troverdighet og nøyaktighet, særlig med hensyn til
a) de rapporterte virksomhetsdataene og tilknyttede målinger og beregninger,
b) valg og anvendelse av utslippsfaktorer,
c) beregningene som ligger til grunn for fastsettelsen av de samlede utslippene, og
d) dersom det er brukt målinger, om valget og anvendelsen av målemetodene er hensiktsmessig.
3. Rapporterte utslipp kan valideres bare dersom det er mulig å fastsette utslippene med en høy grad av
sikkerhet ved hjelp av pålitelige og troverdige data og opplysninger. For å oppnå en slik høy grad av
sikkerhet, må den driftsansvarlige godtgjøre
a) at det ikke er inkonsekvens i de rapporterte dataene,
b) at innsamlingen av dataene er utført i samsvar med gjeldende vitenskapelige standarder, og
b) at anleggets relevante registre er fullstendige og sammenhengende.
4. Verifikasjonsinstansen skal ha tilgang til alle steder og opplysninger som har sammenheng med
verifikasjonens gjenstand.
5. Verifikasjonsinstansen skal ta hensyn til om anlegget er registrert i fellesskapsordningen for miljøstyring og
miljørevisjon (EMAS).
Metodikk
Strategisk analyse
6. Verifikasjonen skal bygge på en strategisk analyse av all virksomhet som utføres i anlegget.
Verifikasjonsinstansen må derfor ha oversikt over alle formene for virksomhet og deres betydning for
utslippene.
Prosessanalyse
7. Verifikasjonen av de framlagte opplysningene skal om nødvendig utføres på anleggsstedet.
Verifikasjonsinstansen skal gjøre bruk av stikkprøvekontroller for å fastslå om de rapporterte dataene og
opplysningene er pålitelige.
Risikoanalyse
8. Verifikasjonsinstansen skal vurdere alle anleggets utslippskilder og undersøke påliteligheten til dataene for
hver enkelt kilde som bidrar til anleggets samlede utslipp.
9. På grunnlag av denne analysen skal verifikasjonsinstansen uttrykkelig identifisere kilder der risikoen for
feil er stor, samt andre sider ved framgangsmåten for overvåking og rapportering som kan medføre feil ved
32003L0087
Side 16

715

Utskrift fra Lovdata - 29.10.2020 09:36
fastsettelsen av de samlede utslippene. Dette gjelder særlig valg av utslippsfaktorer og de beregningene
som må utføres for å fastsette utslippsnivået for hver enkelt kilde. Det skal legges særlig vekt på kilder der
risikoen for feil ved fastsettelsen av utslipp er stor, samt ovennevnte sider ved framgangsmåten for
overvåking.
10. Verifikasjonsinstansen skal ta hensyn til eventuelle effektive risikokontrollmetoder som anvendes av den
driftsansvarlige for å redusere graden av usikkerhet.
Rapport
11. Verifikasjonsinstansen skal utarbeide en rapport om valideringen der det angis om rapporten i henhold til
artikkel 14 nr. 3 er tilfredsstillende. I rapporten skal alle spørsmål i tilknytning til det utførte arbeidet tas
opp. Det kan utarbeides en erklæring om at rapporten i henhold til artikkel 14 nr. 3 er tilfredsstillende
dersom verifikasjonsinstansen mener at angivelsen av de samlede utslippene ikke i det vesentlige er feil.
Minstekrav til verifikasjonsinstansens kompetanse
12. Verifikasjonsinstansen er uavhengig av den driftsansvarlige og skal utføre sin oppgave på en profesjonell
og objektiv måte og ha god kjennskap til
a) bestemmelsene i dette direktiv samt i relevante standarder og retningslinjer vedtatt av Kommisjonen i
henhold til artikkel 14 nr. 1,
b) krav i lover og forskrifter som gjelder for de formene for virksomhet som utføres, og
c) utarbeidingen av alle opplysninger knyttet til den enkelte utslippskilde i anlegget, særlig med hensyn til
innsamling, måling, beregning og rapportering av dataene.
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2019/EØS/102/25

av 30. mai 2018
om medlemsstatenes bindende årlige reduksjoner av klimagassutslipp i tidsrommet 2021–2030 som
bidrag til klimatiltak for å oppfylle forpliktelsene i henhold til Paris-avtalen, og om endring av
forordning (EU) nr. 525/2013(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 192 nr. 1,
under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,
etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene,
under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité( 1),
under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen( 2),
etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og
ut fra følgende betraktninger:
1)

I sine konklusjoner av 23. og 24. oktober 2014 om klima- og energirammen for 2030 godkjente Det europeiske råd et
bindende mål om innen 2030 å redusere Unionens egne klimagassutslipp for hele økonomien med minst 40 %
sammenlignet med 1990, og dette målet ble bekreftet i Det europeiske råds konklusjoner av 17. og 18. mars 2016.

2)

I sine konklusjoner av 23. og 24. oktober 2014 fastslo Det europeiske råd at målet for utslippsreduksjon på minst 40 %
bør nås av Unionen i fellesskap på en mest mulig kostnadseffektiv måte, med en reduksjon innen 2030 i sektorene i og
utenfor Den europeiske unions ordning for handel med utslippskvoter (EU ETS), fastsatt i europaparlaments- og
rådsdirektiv 2003/87/EF(4), på henholdsvis 43 % og 30 % sammenlignet med 2005. Alle sektorer av økonomien bør
bidra til oppnåelse av disse reduksjonene i klimagassutslipp, og alle medlemsstatene bør delta i denne innsatsen, idet
hensynet til rettferdighet og solidaritet veies opp mot hverandre. Metoden for å fastsette nasjonale reduksjonsmål for
sektorer utenfor ETS, med alle de elementene som får anvendelse i europaparlaments- og rådsvedtak
nr. 406/2009/EF(5), bør fortsette fram til 2030, med innsatsen fordelt på grunnlag av det relative brutto nasjonalprodukt
(BNP) per innbygger. Alle medlemsstater bør bidra til Unionens samlede reduksjon i 2030, med mål fra 0 % til -40 %
sammenlignet med 2005. Nasjonale mål innenfor gruppen av medlemsstater med et BNP per innbygger over
gjennomsnittet i Unionen, bør justeres forholdsmessig for å ta hensyn til kostnadseffektivitet på en rettferdig og
balansert måte. Oppnåelsen av disse reduksjonene i klimagassutslipp bør øke effektivitet og innovasjon i Unionens
økonomi, og bør fremme forbedringer, særlig i bygninger, landbruk, avfallshåndtering og transport, i den grad dette
omfattes av denne forordnings virkeområde.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 156 av 19.6.2018, s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 269/2019 av
25. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, ennå ikke kunngjort.
(1) EUT C 75 av 10.3.2017, s. 103.
(2) EUT C 272 av 17.8.2017, s. 36.
(3) Europaparlamentets holdning av 17. april 2018 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 14. mai 2018.
(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for
klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF (EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32).
(5) Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 406/2009/EF av 23. april 2009 om medlemsstatenes innsats for å redusere sine klimagassutslipp med
henblikk på å oppfylle Fellesskapets forpliktelser til å redusere klimagassutslippene fram til 2020 (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 136).
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3)

Denne forordning utgjør en del av gjennomføringen av Unionens bidrag i henhold til Paris-avtalen(1) vedtatt i henhold
til De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring («UNFCCC»). Paris-avtalen ble inngått på Unionens vegne
5. oktober 2016 ved rådsbeslutning (EU) 2016/1841(2). Unionens forpliktelse til reduksjoner i klimagassutslipp for hele
økonomien ble fastsatt i det planlagte nasjonalt fastsatte bidraget som Unionen og dens medlemsstater i lys av Parisavtalen framla for sekretariatet til FNs rammekonvensjon om klimaendring 6. mars 2015. Paris-avtalen trådte i kraft
4. november 2016 og erstatter framgangsmåten i Kyoto-protokollen fra 1997, som ikke videreføres etter 2020.

4)

Paris-avtalen fastsetter blant annet et langsiktig mål i samsvar med målsettingen om å holde den globale temperaturøkningen godt under 2 °C sammenlignet med førindustrielt nivå og tilstrebe å begrense den til 1,5 °C over
førindustrielt nivå. Den understreker også betydningen av å tilpasse seg de skadelige virkningene av klimaendringene og
gjøre kapitalstrømmene forenlige med en vei mot lave klimagassutslipp og en klimarobust utvikling. Paris-avtalen
krever også en balanse mellom menneskeskapte utslipp av klimagasser fra kilder og opptak av klimagasser i karbonsluk
i annen halvdel av dette århundret, og oppfordrer partene til å treffe tiltak for å bevare og styrke, etter hva som er
relevant, karbonsluk og -reservoarer for klimagasser, herunder skog.

5)

I sine konklusjoner av 29. og 30. oktober 2009 støttet Det europeiske råd, innenfor rammen av de nødvendige
reduksjonene som ifølge FNs klimapanel (IPCC) skal gjennomføres av industrilandene i fellesskap, Unionens mål om å
redusere klimagassutslippene med 80–95 % innen 2050 sammenlignet med 1990-nivået.

6)

De nasjonalt fastsatte bidragene fra partene i Paris-avtalen skal gjenspeile deres høyest mulige ambisjon og utgjøre en
framgang over tid. I tillegg bør partene i Paris-avtalen bestrebe seg på å utarbeide og formidle langsiktige strategier for en
utvikling med lave klimagassutslipp, idet det tas hensyn til målene i Paris-avtalen. Rådets konklusjoner av 13. oktober 2017
anerkjenner betydningen av de langsiktige målene og den femårige revisjonssyklusen for gjennomføringen av Paris-avtalen,
og framhever betydningen av langsiktige strategier for en utvikling med lave klimagassutslipp som et politisk verktøy for å
utvikle pålitelige prosesser og de langsiktige politiske endringene som kreves for å nå målene i Paris-avtalen.

7)

Overgangen til ren energi krever endringer i investeringsatferd og stimuleringstiltak på alle politikkområder. Det er av
største prioritet for Unionen å opprette en robust energiunion for å kunne gi borgerne sikker, bærekraftig og
konkurransedyktig energi til en rimelig pris. Skal dette oppnås, krever det at man med denne forordning opprettholder
ambisiøse klimatiltak, og at det gjøres framskritt innenfor andre områder av energiunionen, som angitt i
kommisjonsmeldingen av 25. februar 2015 med tittelen «A Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a
Forward-Looking Climate Change Policy» (en rammestrategi for en robust energiunion med en framtidsrettet
klimapolitikk).

8)

En rekke unionstiltak øker medlemsstatenes evne til å oppfylle sine klimaforpliktelser og er av avgjørende betydning for
å oppnå nødvendige reduksjoner i klimagassutslippene i de sektorene som omfattes av denne forordning. Disse tiltakene
omfatter regelverk for fluorholdige klimagasser, reduksjoner i CO2-utslipp fra veigående kjøretøyer, bygningers
energiytelse, fornybare energikilder, energieffektivitet og sirkulær økonomi, samt Unionens finansieringsordninger for
klimarelaterte investeringer.

9)

I konklusjonene fra Det europeiske råd av 19. og 20. mars 2015 ble det påpekt at Unionen er forpliktet til å bygge en
energiunion med en framtidsrettet klimapolitikk på grunnlag av Kommisjonens rammestrategi, hvis fem dimensjoner er
tett knyttet til hverandre og styrker hverandre gjensidig. Måtehold i energibehovet er en av de fem dimensjonene i denne
energiunionsstrategien. Forbedring av energieffektivitet kan gi betydelige reduksjoner i klimagassutslipp. Det kan også
være gunstig for miljø og helse, forbedre energisikkerheten, redusere energikostnadene for husholdninger og foretak,
bidra til å avhjelpe energifattigdom og føre til økt sysselsetting og økonomisk virksomhet i hele økonomien. Tiltak som
bidrar til å øke utbredelsen av energibesparende teknologi i bygninger, industri og transport, kan være en
kostnadseffektiv måte for å hjelpe medlemsstatene å oppnå sine mål i henhold til denne forordning.

(1) Paris-avtalen (EUT L 282 av 19.10.2016, s. 4).
(2) Rådsbeslutning (EU) 2016/1841 av 5. oktober 2016 om godkjenning på Den europeiske unions vegne av Paris-avtalen vedtatt i henhold til
De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring (EUT L 282 av 19.10.2016, s. 1).
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10)

Innføring og utvikling av bærekraftig og innovativ praksis og teknologi kan styrke landbrukssektorens rolle i forbindelse
med begrensning av og tilpasning til klimaendringene, særlig ved å redusere klimagassutslipp og ved å bevare og styrke
karbonsluk og karbonlagre. For å redusere karbonavtrykket og det økologiske avtrykket i landbrukssektoren, samtidig
som dens produktivitet, regenereringsevne og levedyktighet opprettholdes, er det viktig å styrke tiltak for begrensning
av og tilpasning til klimaendringene samt finansieringen av forskning for utvikling av og investeringer i bærekraftig og
innovativ praksis og teknologi.

11)

Landbrukssektoren har en direkte og betydelig virkning på det biologiske mangfoldet og økosystemene. Derfor er det
viktig å sikre sammenheng mellom målet med denne forordning og annen unionspolitikk og andre mål, for eksempel
den felles landbrukspolitikken og målene knyttet til strategien for biologisk mangfold, skogstrategien og strategien for
sirkulær økonomi.

12)

Transportsektoren står for nesten en firedel av Unionens klimagassutslipp. Det er derfor viktig å redusere klimagassutslippene og risikoene i forbindelse med avhengigheten av fossilt brensel i transportsektoren gjennom en samlet
strategi for å fremme reduksjon av klimagassutslipp og energieffektivitet i transportsektoren, for elektrisk transport, for
en overgang til mer bærekraftige transportmåter, og for bærekraftige, fornybare energikilder i transportsektoren også
etter 2020. Overgangen til lavutslippsmobilitet som en del av den mer omfattende overgangen til en trygg og
bærekraftig lavutslippsøkonomi kan forbedres gjennom innføring av gunstige vilkår og sterke stimuleringstiltak, samt
langsiktige strategier som kan øke investeringene.

13)

Virkningen av unionspolitikk og nasjonal politikk samt tiltak for å gjennomføre denne forordning, bør vurderes i
samsvar med overvåkings- og rapporteringsforpliktelsene i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU)
nr. 525/2013(1).

14)

Uten at det berører budsjettmyndighetens myndighet, bør integreringsmetoden gjennomført under den flerårige finansielle
rammen for 2014–2020, dersom det er relevant, videreføres og forbedres med sikte på å svare på de utfordringene og
investeringsbehovene som er knyttet til klimatiltak fra 2021 og framover. Unionsfinansiering bør være forenlig med målene
i Unionens klima- og energipolitikk for 2030 og de langsiktige målene uttrykt i Paris-avtalen, for å sikre mer effektiv bruk
av offentlige midler. Kommisjonen bør utarbeide en rapport om virkningen av unionsfinansiering over unionsbudsjettet
eller på annen måte i henhold til unionsretten med hensyn til klimagassutslipp i de sektorene som omfattes av denne
forordning eller direktiv 2003/87/EF.

15)

Denne forordning bør omfatte klimagassutslipp fra IPCC-kategoriene energi, industriprosesser og produktbruk,
landbruk og avfall som fastsatt i henhold til forordning (EU) nr. 525/2013, unntatt klimagassutslipp fra virksomhet
oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF.

16)

De dataene som i dag rapporteres i de nasjonale klimagassfortegnelsene og i de nasjonale registrene og EU-registrene, er
ikke tilstrekkelige til å kunne fastsette på medlemsstatsplan CO2-utslippene fra sivil luftfart på nasjonalt plan som ikke
er omfattet av direktiv 2003/87/EF. Dersom Unionen vedtar rapporteringsforpliktelser, bør den ikke pålegge
medlemsstatene eller små og mellomstore bedrifter (SMB-er) byrder som ikke står i forhold til de målene som skal nås.
CO2-utslipp fra flyginger som ikke er omfattet av direktiv 2003/87/EF, utgjør bare en svært liten del av de samlede
klimagassutslippene, og opprettelse av et rapporteringssystem for disse utslippene vil være urimelig belastende i lys av
eksisterende krav til sektoren som helhet i henhold til direktiv 2003/87/EF. Derfor bør CO 2-utslipp fra IPCCs
kildekategori «1.A.3.A sivil luftfart» behandles som lik null for formålene i denne forordning.

17)

Reduksjonen av klimagassutslipp i hver enkelt medlemsstat for 2030 bør fastsettes i forhold til nivået for dens
gjennomgåtte klimagassutslipp for 2005 som er omfattet av denne forordning, unntatt verifiserte klimagassutslipp fra
anlegg som var i drift i 2005, og som først ble omfattet av EU ETS etter 2005. Årlige utslippstildelinger for tidsrommet
2021–2030 bør fastsettes på grunnlag av data som er framlagt av medlemsstatene og gjennomgått av Kommisjonen.

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013 av 21. mai 2013 om en ordning for overvåking og rapportering av
klimagassutslipp og for rapportering av andre opplysninger på nasjonalt plan og unionsplan som er relevante for klimaendring, og om
oppheving av vedtak 280/2004/EF (EUT L 165 av 18.6.2013, s. 13).
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Metoden med å fastsette årlige bindende nasjonale grenser som ble innført ved vedtak nr. 406/2009/EF, bør videreføres
for tidsrommet 2021–2030. Reglene for fastsettelse av de årlige utslippstildelingene for hver medlemsstat, som fastsatt i
denne forordning, bør følge samme metode som for medlemsstater med negative grenser i henhold til nevnte vedtak,
men slik at beregningen av forløpet begynner fem tolvdeler inne i tidsrommet 2019–2020 eller i 2020 på bakgrunn av de
gjennomsnittlige klimagassutslippene i tidsrommet 2016–2018, og at forløpet slutter ved den grensen for 2030 som er
fastsatt for hver enkelt medlemsstat. For å sikre hensiktsmessige bidrag til Unionens mål for reduksjon av
klimagassutslipp for tidsrommet 2021–2030, bør startdatoen for forløpet fastsettes for hver medlemsstat på grunnlag av
hvilke av disse datoene som gir den laveste tildelingen. En tilpasning av den årlige utslippstildelingen i 2021 bør
fastsettes for medlemsstater som både har en positiv grense i samsvar med vedtak nr. 406/2009/EF og økende årlige
utslippstildelinger mellom 2017 og 2020, fastsatt i samsvar med kommisjonsbeslutning 2013/162/EU(1) og
kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/634/EU(2), for å gjenspeile kapasiteten for økte klimagassutslipp i disse
årene.

En ytterligere tilpasning bør fastsettes for visse medlemsstater for å ta hensyn til deres særlige situasjon med både å ha
en positiv grense i samsvar med vedtak nr. 406/2009/EF og enten det laveste klimagassutslippet per innbygger i samsvar
med nevnte vedtak, eller den laveste andelen av klimagassutslipp fra sektorer som ikke er omfattet av nevnte vedtak,
sammenlignet med deres samlede klimagassutslipp. Denne ytterligere tilpasningen bør omfatte bare en del av de
reduksjonene i klimagassutslipp som kreves i tidsrommet 2021–2029 for å opprettholde stimuleringstiltak for ytterligere
reduksjoner i klimagassutslipp, og for å ikke påvirke oppnåelsen av målet for 2030, idet det tas hensyn til bruken av
andre tilpasninger og fleksibilitetsordninger angitt i denne forordning.

19)

For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av bestemmelsene i denne forordning om fastsettelse av de årlige
utslippstildelingene for medlemsstatene, bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. Denne myndigheten bør
utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(3).

20)

I sine konklusjoner av 23. og 24. oktober 2014 fastslo Det europeiske råd at tilgangen til og bruken av eksisterende
fleksibilitetsordninger i sektorer utenfor ETS bør forbedres betraktelig for å sikre kostnadseffektivitet i Unionens felles
innsats og tilnærming med hensyn til klimagassutslipp per innbygger i 2030. Som et middel for å forbedre den generelle
kostnadseffektiviteten ved de samlede reduksjonene, bør medlemsstatene kunne avsette og låne deler av sine årlige
utslippstildelinger. De bør også kunne overføre deler av sin årlige utslippstildeling til andre medlemsstater. Det bør
sikres gjennomsiktighet i slike overføringer, og de bør utføres på en måte som er praktisk for alle parter, herunder
gjennom auksjonering, ved å bruke markedsmellommenn som opererer i henhold til en agenturavtale, eller gjennom
bilaterale avtaler. Slike overføringer kan være resultatet av et prosjekt eller et program for begrensning av
klimagassutslipp som er gjennomført i den selgende medlemsstaten og finansiert av den mottakende medlemsstaten.
Medlemsstatene bør dessuten kunne oppmuntre til opprettelse av offentlig-private partnerskap for prosjekter i henhold
til artikkel 24a nr. 1 i direktiv 2003/87/EF.

21)

Det bør opprettes en engangs fleksibilitetsordning for å gjøre det lettere for medlemsstater med nasjonale reduksjonsmål
som ligger betydelig over både gjennomsnittet i Unionen og deres kostnadseffektive reduksjonspotensial, og for
medlemsstater som ikke tildelte noen EU ETS-kvoter vederlagsfritt til industrianlegg i 2013, å nå målene. For å bevare
målet med markedsstabilitetsreserven opprettet ved europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2015/1814(4) for å
håndtere en strukturell ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i EU ETS, bør EU ETS-kvotene som det tas hensyn til
ved den engangs fleksibilitetsordningen, anses som EU ETS-kvoter i omløp når det samlede antallet EU ETS-kvoter i
omløp fastsettes for et bestemt år. Ved første gjennomgåelse i henhold til nevnte beslutning bør Kommisjonen vurdere
om den skal opprettholde en slik regnskapsføring som EU ETS-kvoter i omløp.

(1) Kommisjonsbeslutning 2013/162/EU av 26. mars 2013 om fastsettelse av medlemsstatenes årlige utslippstildelinger for tidsrommet
2013–2020 i samsvar med europaparlaments- og rådsvedtak nr. 406/2009/EF (EUT L 90 av 28.3.2013, s. 106).
(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/634/EU av 31. oktober 2013 om tilpasning av medlemsstatenes årlige utslippstildelinger
for tidsrommet 2013–2020 i samsvar med europaparlaments- og rådsvedtak nr. 406/2009/EF (EUT L 292 av 1.11.2013, s. 19).
(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for
medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13).
(4) Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2015/1814 av 6. oktober 2015 om opprettelse og bruk av en markedsstabilitetsreserve for
unionsordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser og om endring av direktiv 2003/87/EF (EUT L 264 av 9.10.2015, s. 1).
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22)

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/841(1) fastsetter regnskapsregler for utslipp og opptak av klimagasser
fra arealbruk, arealbruksendring og skogbruk («LULUCF» – Land Use, Land-Use Change and Forestry). Virksomhet
som faller inn under virkeområdet for nevnte forordning, bør ikke omfattes av denne forordning. Ettersom
miljøresultatet av denne forordning når det gjelder de oppnådde nivåene for reduksjon av klimagassutslipp, påvirkes når
det tas hensyn til en mengde opp til summen av samlet nettoopptak og samlet nettoutslipp fra skogkledde arealer,
avskogede arealer, forvaltet dyrket mark, forvaltet gressmark og på visse vilkår forvaltede skogarealer, og dersom det
kreves i henhold til forordning (EU) 2018/841, forvaltede våtmarksområder, som definert i nevnte forordning, bør en
fleksibilitetsordning for LULUCF for en største mengde på 280 millioner tonn CO 2-ekvivalenter av dette opptaket
fordelt på medlemsstatene, tas med i denne forordning som en ekstra mulighet for medlemsstatene til å oppfylle sine
forpliktelser når det er nødvendig. Denne samlede mengden og fordelingen mellom medlemsstatene bør ta hensyn til det
lavere potensialet for begrensning innen landbruks- og arealbrukssektoren og et hensiktsmessig bidrag fra denne
sektoren til begrensning og binding av klimagasser. I tillegg bør frivillig sletting av årlige utslippstildelinger i henhold
til denne forordning gjøre at slike mengder tas i betraktning ved vurdering av medlemsstatenes oppfyllelse av kravene i
forordning (EU) 2018/841.

23)

Den 30. november 2016 framla Kommisjonen et forslag til en europaparlaments- og rådsforordning om styringen av
energiunionen («styringsforslaget») som pålegger medlemsstatene å utarbeide integrerte nasjonale energi- og klimaplaner i
forbindelse med den strategiske planleggingen av energi- og klimapolitikken for alle de fem nøkkeldimensjonene i
energiunionen. I samsvar med styringsforslaget skal de nasjonale planene som gjelder for tidsrommet 2021–2030, spille en
viktig rolle i medlemsstatenes planlegging av hvordan de skal oppfylle kravene i denne forordning og forordning (EU)
2018/841. For dette formål skal medlemsstatene fastsette politikker og virkemidler for å oppfylle forpliktelsene i denne
forordning og i forordning (EU) 2018/841, med sikte på det langsiktige målet om å oppnå en balanse mellom utslipp og
opptak av klimagasser i samsvar med Paris-avtalen. Disse planene skal også inneholde en vurdering av virkningene av de
planlagte politikkene og virkemidlene for å nå målene. Ifølge styringsforslaget bør Kommisjonen i sine anbefalinger til
utkastet til nasjonale planer kunne angi hvor hensiktsmessig ambisjonsnivået og den etterfølgende gjennomføringen av
politikkene og virkemidlene er. Muligheten til å bruke fleksibilitetsordningen for LULUCF for å oppfylle kravene i denne
forordning bør tas i betraktning når disse planene utarbeides.

24)

Det europeiske miljøbyrået har som mål å støtte en bærekraftig utvikling og bidra til å oppnå en betydelig og målbar
forbedring av miljøet ved å gi rettidig, målrettet, relevant og pålitelig informasjon til politiske beslutningstakere,
offentlige institusjoner og offentligheten. Det europeiske miljøbyrået bør ved behov bistå Kommisjonen i samsvar med
byråets årlige arbeidsprogram.

25)

Eventuelle tilpasninger av virkeområdet fastsatt i artikkel 11, 24, 24a og 27 i direktiv 2003/87/EF, bør gi en tilsvarende
tilpasning av den største mengden klimagassutslipp som er omfattet av denne forordning. Dersom medlemsstatene tar
med ytterligere klimagassutslipp fra anlegg som tidligere var omfattet av direktiv 2003/87/EF i sine forpliktelser i
henhold til denne forordning, bør disse medlemsstatene følgelig gjennomføre ytterligere politikker og virkemidler i de
sektorene som er omfattet av denne forordning, for å redusere disse klimagassutslippene.

26)

For å ta hensyn til det arbeidet som er gjort siden 2013 av de medlemsstatene som hadde et BNP per innbygger på under
gjennomsnittet i Unionen i 2013, er det hensiktsmessig å opprette en begrenset særlig sikkerhetsreserve som tilsvarer
opptil 105 millioner tonn CO2-ekvivalenter, samtidig som den miljømessige integriteten til denne forordning og
stimuleringstiltakene for medlemsstatene utover minstebidraget i henhold til denne forordning, opprettholdes.
Sikkerhetsreserven bør komme til nytte for medlemsstater hvis BNP per innbygger er lavere enn gjennomsnittet i
Unionen i 2013, hvis klimagassutslipp forblir lavere enn deres årlige utslippstildelinger for tidsrommet 2013–2020, og
som har problemer med å nå sine mål for klimagassutslipp for 2030, selv om de benytter andre fleksibilitetsordninger
fastsatt i denne forordning. En sikkerhetsreserve av denne størrelsen ville ha dekket en betydelig del av disse
medlemsstatenes forventede samlede underskudd i tidsrommet 2021–2030, uten at det iverksettes ytterligere politikk,

(1) Kommisjonsforordning (EU) 2018/841 av europaparlaments- og rådsdirektiv av 30. mai 2018 om tilføyelse av utslipp og opptak av
klimagasser fra arealbruk, arealbruksendring og skogbruk i klima- og energirammen for 2030, og om endring av forordning (EU)
nr. 525/2013 og beslutning nr. 529/2013/EU (EUT L 156 av 19.6.2018, s. 1).
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samtidig som stimuleringstiltakene for ytterligere tiltak opprettholdes. Sikkerhetsreserven bør være tilgjengelig for disse
medlemsstatene i 2032 på visse vilkår, og forutsatt at bruken av den ikke undergraver oppnåelsen av Unionens mål for
reduksjon av klimagassutslipp på 30 % for år 2030 i de sektorene som er omfattet av denne forordning.

27)

For å gjenspeile utviklingen innenfor rammen av forordning (EU) 2018/841, samt for å sikre nøyaktig regnskapsføring i
henhold til denne forordning, bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den
europeiske unions virkemåte, delegeres til Kommisjonen når det gjelder å tillate bruk av arealregnskapskategoriene
forvaltede skogarealer og forvaltede våtmarksområder i henhold til fleksibilitetsordningen for LULUCF, og når det
gjelder regnskapsføring av transaksjoner i henhold til denne forordning, herunder bruk av fleksibilitetsordninger, bruk
av samsvarskontroll og den nøyaktige funksjonen til sikkerhetsreserven, gjennom registeret opprettet i henhold til
artikkel 10 i forordning (EU) nr. 525/2013 («EU-registeret»). Opplysninger om regnskapsføring i henhold til denne
forordning bør være tilgjengelige for offentligheten. De nødvendige bestemmelsene om regnskapsføring av
transaksjoner bør inngå i ett enkelt dokument som kombinerer regnskapsbestemmelsene i henhold til forordning (EU)
nr. 525/2013, forordning (EU) 2018/841, denne forordning og direktiv 2003/87/EF. Det er særlig viktig at Kommisjonen
holder hensiktsmessige samråd under sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå, og at slike samråd gjennomføres
i samsvar med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming( 1).
For å sikre lik deltakelse i utarbeidingen av delegerte rettsakter mottar Europaparlamentet og Rådet alle dokumenter
samtidig som medlemsstatenes sakkyndige, og deres sakkyndige har systematisk adgang til møter i Kommisjonens
ekspertgrupper der det arbeides med å utarbeide delegerte rettsakter.

28)

Denne forordning bør gjennomgås på nytt i 2024, og deretter hvert femte år for å vurdere hvordan den fungerer generelt,
særlig med hensyn til behovet for strengere politikker og virkemidler på unionsplan. Gjennomgåelsen bør blant annet ta
hensyn til utviklingen i nasjonale forhold og resultatene av den tilretteleggende dialogen i 2018 i henhold til FNs
rammekonvensjon om klimaendring («Talanoa-dialogen») og den globale gjennomgangen i henhold til Paris-avtalen.
Som en del av gjennomgåelsen bør balansen mellom tilbud og etterspørsel for årlige utslippstildelinger også tas i
betraktning for å sikre at forpliktelsene fastsatt i denne forordning, er tilstrekkelige. I tillegg bør Kommisjonen også,
som en del av sin regelmessige rapportering i henhold til forordning (EU) nr. 525/2013, innen 31. oktober 2019 vurdere
resultatet av Talanoa-dialogen. Gjennomgåelsen for perioden etter 2030 bør være i tråd med de langsiktige målene og
forpliktelsene i henhold til Paris-avtalen, og bør for dette formål gjenspeile en framgang over tid.

29)

For å sikre en effektiv, gjennomsiktig og kostnadseffektiv rapportering og kontroll av klimagassutslipp og andre
opplysninger som er nødvendige for å kunne vurdere framgangen i forhold til medlemsstatenes årlige utslippstildelinger,
bør kravene til årlig rapportering og vurdering i henhold til denne forordning integreres med de relevante artiklene i
forordning (EU) nr. 525/2013. Denne forordning bør også sikre at medlemsstatenes framgang med hensyn til å redusere
klimagassutslippene også framover blir vurdert årlig, samtidig som det tas hensyn til utviklingen i Unionens politikker
og virkemidler og opplysningene fra medlemsstatene. Annethvert år bør vurderingen omfatte den forventede utviklingen
i Unionen med hensyn til oppfyllelse av reduksjonsmålene og i medlemsstatene med hensyn til oppfyllelse av deres
forpliktelser. Bruken av fradragene bør imidlertid bare vurderes hvert femte år, slik at det potensielle bidraget fra
skogkledde arealer, avskogede arealer, forvaltet dyrket mark og forvaltet gressmark som skjer i henhold til forordning
(EU) 2018/841, kan tas i betraktning. Dette berører ikke Kommisjonens plikt til å sikre samsvar med medlemsstatenes
forpliktelser som følger av denne forordning, eller Kommisjonens myndighet til å innlede traktatbruddsbehandling for
dette formål.

30)

Forordning (EU) nr. 525/2013 bør derfor endres.

31)

Ettersom målene for denne forordning, som særlig er å fastsette forpliktelser for medlemsstatene når det gjelder deres
minstebidrag for tidsrommet 2021–2030 for å oppfylle Unionens mål for reduksjon av sine klimagassutslipp og bidra til
oppnåelse av målene i Paris-avtalen, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av deres
omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som
fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte
artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene.

(1) EUT L 123 av 12.5. 2016, s. 1.
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Denne forordning berører ikke strengere nasjonale mål.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Formål
Denne forordning fastsetter forpliktelser for medlemsstatene når det gjelder deres minstebidrag for tidsrommet 2021–2030 for å
oppfylle Unionens mål for reduksjon av sine klimagassutslipp med 30 % fra 2005-nivå innen 2030 i de sektorene som er
omfattet av artikkel 2 i denne forordning, og bidrar til oppnåelse av målene i Paris-avtalen. Denne forordning fastsetter også
regler om fastsettelse av årlige utslippstildelinger og for vurdering av medlemsstatenes framgang med hensyn til å oppfylle sine
minstebidrag.
Artikkel 2
Virkeområde
1. Denne forordning får anvendelse på klimagassutslipp fra IPCC-kildekategoriene energi, industriprosesser og produktbruk,
landbruk og avfall som fastsatt i henhold til forordning (EU) nr. 525/2013, unntatt klimagassutslipp fra virksomhet oppført i
vedlegg I til direktiv 2003/87/EF.
2. Uten at det berører artikkel 7 og artikkel 9 nr. 2 i denne forordning, får denne forordning ikke anvendelse på utslipp og
opptak av klimagasser som er omfattet av forordning (EU) 2018/841.
3.

I henhold til denne forordning skal CO2-utslipp fra IPCCs kildekategori «1.A.3.A sivil luftfart» behandles som lik null.
Artikkel 3
Definisjoner

I denne forordning menes med
1) «klimagassutslipp» utslipp i tonn CO2-ekvivalenter av karbondioksid (CO2), metan (CH4), dinitrogenoksid (N2O),
hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK), nitrogentrifluorid (NF 3) og svovelheksafluorid (SF6) fastsatt i samsvar
med forordning (EU) nr. 525/2013 og som omfattes av virkeområdet for denne forordning,
2) «årlige utslippstildelinger» det høyeste tillatte klimagassutslippet for hvert år mellom 2021 og 2030, fastsatt i samsvar med
artikkel 4 nr. 3 og artikkel 10,
3) «EU ETS-kvote» en «kvote» som definert i artikkel 3 bokstav a) i direktiv 2003/87/EF.
Artikkel 4
Årlige utslippsnivåer for tidsrommet 2021–2030
1. Hver medlemsstat skal i 2030 ha begrenset sine klimagassutslipp med minst den prosentsatsen som er fastsatt for denne
medlemsstaten i vedlegg I i forhold til dens klimagassutslipp i 2005, som fastsatt i samsvar med nr. 3 i denne artikkel.
2. Med forbehold for fleksibilitetsordningene fastsatt i artikkel 5, 6 og 7 i denne forordning, tilpasningene fastsatt i artikkel
10 nr. 2 i denne forordning, og idet det tas hensyn til eventuelle fradrag som følge av anvendelsen av artikkel 7 i vedtak
nr. 406/2009/EF, skal hver medlemsstat sikre at dens klimagassutslipp i hvert år mellom 2021 og 2029 ikke overstiger den
grensen som er definert med et lineært forløp som begynner på gjennomsnittet av dens klimagassutslipp i 2016, 2017 og 2018
fastsatt i samsvar med nr. 3 i denne artikkel, og som slutter i 2030 på den grensen som er fastsatt for denne medlemsstaten i
vedlegg I til denne forordning. Det lineære forløpet til en medlemsstat skal begynne fem tolvdeler inne i tidsrommet 2019–2020
eller i 2020, avhengig av hva som gir lavest tildeling for den berørte medlemsstaten.
3. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter de årlige utslippstildelingene for årene 2021–2030 i tonn
CO2-ekvivalenter som angitt i nr. 1 og 2 i denne artikkel. I henhold til disse gjennomføringsrettsaktene skal Kommisjonen
foreta en omfattende gjennomgåelse av de nyeste nasjonale fortegnelsesdataene for årene 2005 og 2016–2018 som medlemsstatene har framlagt i samsvar med artikkel 7 i forordning (EU) nr. 525/2013.

723

19.12.2019

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 102/391

Disse gjennomføringsrettsaktene skal angi den verdien for hver medlemsstats klimagassutslipp i 2005 som brukes til å fastsette
de årlige utslippstildelingene angitt i nr. 1 og 2.
4. Disse gjennomføringsrettsaktene skal, basert på de prosentsatsene som er meldt av medlemsstatene i henhold til artikkel 6
nr. 3, også angi de samlede mengdene som kan tas i betraktning for en medlemsstats oppfyllelse av kravene i henhold til
artikkel 9 mellom 2021 og 2030. Dersom summen av alle medlemsstatenes samlede mengder overstiger den samlede felles
summen på 100 millioner, skal den samlede mengden for hver enkelt medlemsstat reduseres på et pro rata-grunnlag slik at den
samlede felles summen ikke overskrides.
5.

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 14.
Artikkel 5
Fleksibilitetsordninger i form av lån, avsetninger og overføringer

1. For årene 2021–2025 kan en medlemsstat låne en mengde på opptil 10 % av sin årlige utslippstildeling for det påfølgende
året.
2. For årene 2026–2029 kan en medlemsstat låne en mengde på opptil 5 % av sin årlige utslippstildeling for det påfølgende
året.
3. En medlemsstat hvis klimagassutslipp for et gitt år er lavere enn dens årlige utslippstildeling for det aktuelle året, kan, idet
det tas hensyn til bruken av fleksibilitetsordningene fastsatt i denne artikkel og artikkel 6,
a) for år 2021 avsette den overskytende delen av sin årlige utslippstildeling til etterfølgende år fram til 2030, og
b) for årene 2022–2029 avsette den overskytende delen av sin årlige utslippstildeling opp til et nivå på 30 % av sine årlige
utslippstildelinger fram til det aktuelle året til etterfølgende år fram til 2030.
4. En medlemsstat kan overføre opptil 5 % av sin årlige utslippstildeling for et gitt år til andre medlemsstater for årene
2021–2025, og opptil 10 % for årene 2026–2030. Den mottakende medlemsstaten kan bruke denne mengden til å oppfylle
kravene i artikkel 9 for det aktuelle året eller for etterfølgende år fram til 2030.
5. En medlemsstat hvis gjennomgåtte klimagassutslipp for et gitt år er lavere enn dens årlige utslippstildeling for det aktuelle
året, kan, idet det tas hensyn til bruken av fleksibilitetsordningene fastsatt i nr. 1–4 i denne artikkel og i artikkel 6, overføre
denne overskytende delen av sin årlige utslippstildeling til andre medlemsstater. Den mottakende medlemsstaten kan bruke
denne mengden til å oppfylle kravene i artikkel 9 for det aktuelle året eller for etterfølgende år fram til 2030.
6. Medlemsstatene kan bruke inntekter fra overføringer av årlige utslippstildelinger i henhold til nr. 4 og 5 til å bekjempe
klimaendringene i Unionen eller i tredjestater. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om alle tiltak som treffes i
henhold til dette nummer.
7. Enhver overføring av årlige utslippstildelinger i henhold til nr. 4 og 5 kan være resultatet av et prosjekt eller et program
for begrensning av klimagassutslipp som er gjennomført i den selgende medlemsstaten og finansiert av den mottakende
medlemsstaten, forutsatt at dobbelttelling unngås og sporbarhet sikres.
8. Medlemsstatene kan bruke godskrevne utslippsenheter utstedt til prosjekter i henhold til artikkel 24a nr. 1 i direktiv
2003/87/EF, til å oppfylle kravene i artikkel 9 i denne forordning uten noen mengdebegrensning, forutsatt at dobbelttelling
unngås.
Artikkel 6
Fleksibilitetsordning for visse medlemsstater etter reduksjon av EU ETS-kvoter
1. Medlemsstatene oppført i vedlegg II til denne forordning, kan få en begrenset annullering på opptil høyst 100 millioner
EU ETS-kvoter som samlet tas i betraktning for deres oppfyllelse av kravene i denne forordning. Slik annullering skal gjøres fra
auksjonsmengdene i den berørte medlemsstaten i samsvar med artikkel 10 i direktiv 2003/87/EF.
2. EU ETS-kvotene som tas i betraktning i henhold til nr. 1 i denne artikkel, skal anses som EU ETS-kvoter i omløp i
henhold til artikkel 1 nr. 4 i beslutning (EU) 2015/1814.
Ved første gjennomgåelse i henhold til artikkel 3 i nevnte beslutning skal Kommisjonen vurdere om den skal opprettholde
regnskapsføringen angitt i første ledd i dette nummer.
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3. Medlemsstatene oppført i vedlegg II, skal senest 31. desember 2019 underrette Kommisjonen om eventuelle planer om å
benytte den begrensede annulleringen av EU ETS-kvoter nevnt i nr. 1 i denne artikkel, opp til den prosentsatsen som er oppført
i vedlegg II for hvert år i tidsrommet 2021–2030 for hver berørt medlemsstat for dens oppfyllelse av kravene i artikkel 9.
Medlemsstatene oppført i vedlegg II, kan beslutte å endre den meldte prosentsatsen nedover én gang i 2024 og én gang i 2027.
I slike tilfeller skal den berørte medlemsstaten underrette Kommisjonen om dette innen henholdsvis 31. desember 2024 eller
31. desember 2027.
4. På anmodning fra en medlemsstat skal den sentrale forvalteren som er utpekt i henhold til artikkel 20 nr. 1 i direktiv
2003/87/EF («den sentrale forvalteren»), ta i betraktning en mengde på opptil den samlede mengden fastsatt i henhold til
artikkel 4 nr. 4 i denne forordning for den aktuelle medlemsstatens oppfyllelse av kravene i artikkel 9 i denne forordning. En
tidel av den samlede mengden av EU ETS-kvoter som er fastsatt i henhold til artikkel 4 nr. 4 i denne forordning, skal annulleres
i henhold til artikkel 12 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF for hvert år fra 2021 til 2030 for den aktuelle medlemsstaten.
5. Dersom en medlemsstat i samsvar med nr. 3 i denne artikkel har underrettet Kommisjonen om sin beslutning om å endre
den tidligere meldte prosentsatsen nedover, skal en tilsvarende lavere mengde EU ETS-kvoter annulleres for den aktuelle
medlemsstaten for hvert år i henholdsvis 2026–2030 eller 2028–2030.
Artikkel 7
Ytterligere bruk av et nettoopptak på opptil 280 millioner fra LULUCF
1. I den grad en medlemsstats klimagassutslipp overstiger dens årlige utslippstildelinger for et gitt år, herunder eventuelle
årlige utslippstildelinger som er avsatt i samsvar med artikkel 5 nr. 3 i denne forordning, kan en mengde opp til summen av
samlet nettoopptak og samlet nettoutslipp fra de kombinerte arealregnskapskategoriene skogkledde arealer, avskogede arealer,
forvaltet dyrket mark, forvaltet gressmark og, med forbehold for de delegerte rettsaktene som er vedtatt i samsvar med nr. 2 i
denne artikkel, forvaltede skogarealer og forvaltede våtmarksområder, som nevnt i bokstav a) og b) i artikkel 2 nr. 1 i
forordning (EU) 2018/841, tas i betraktning med henblikk på dens oppfyllelse av kravene i artikkel 9 i denne forordning for det
aktuelle året, forutsatt at
a) den akkumulerte mengden som tas i betraktning for denne medlemsstaten for alle årene i tidsrommet 2021–2030, ikke
overstiger den største mengden samlede nettoopptak fastsatt i vedlegg III til denne forordning for den berørte
medlemsstaten,
b) en slik mengde overstiger denne medlemsstatens krav i henhold til artikkel 4 i forordning (EU) 2018/841,
c) medlemsstaten ikke har ervervet mer nettoopptak i henhold til forordning (EU) 2018/841 fra andre medlemsstater enn den
har overført,
d) medlemsstaten har oppfylt kravene i forordning (EU) 2018/841, og
e) medlemsstaten har framlagt en beskrivelse av den tiltenkte bruken av fleksibilitetsordningen som er tilgjengelig i henhold
til dette nummer i samsvar med artikkel 7 nr. 1 annet ledd i forordning (EU) nr. 525/2013.
2. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 13 i denne forordning for å endre tittelen på
forordningens vedlegg III med hensyn til arealregnskapskategoriene for å
a) ta hensyn til bidraget fra arealregnskapskategorien forvaltede skogarealer og samtidig overholde den største mengden
samlet nettoopptak for hver medlemsstat nevnt i vedlegg III til denne forordning, dersom delegerte rettsakter som fastsetter
referansenivåer for skog, er vedtatt i samsvar med artikkel 8 nr. 8 eller 9 i forordning (EU) 2018/841, og
b) ta hensyn til bidraget fra arealregnskapskategorien forvaltede våtmarksområder og samtidig overholde den største mengden
samlet nettoopptak for hver medlemsstat nevnt i vedlegg III til denne forordning, dersom det kreves at alle medlemsstater
skal regnskapsføre denne kategorien i henhold til forordning (EU) 2018/841.
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Artikkel 8
Korrigerende tiltak
1. Dersom Kommisjonen i sin årlige vurdering i henhold til artikkel 21 i forordning (EU) nr. 525/2013, og idet det tas
hensyn til den tiltenkte bruken av fleksibilitetsordningene nevnt i artikkel 5, 6 og 7 i denne forordning, fastslår at en
medlemsstat ikke gjør tilstrekkelige framskritt med hensyn til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til artikkel 4 i denne
forordning, skal den aktuelle medlemsstaten innen tre måneder framlegge for Kommisjonen en plan for korrigerende tiltak som
omfatter
a) ytterligere tiltak som medlemsstatene skal gjennomføre for å oppfylle sine særlige forpliktelser i henhold til artikkel 4 i
denne forordning, gjennom nasjonale politikker og virkemidler og gjennomføring av unionstiltak,
b) en klar tidsplan for gjennomføring av slike tiltak, som gjør det mulig å vurdere årlige framskritt i gjennomføringen.
2. I samsvar med sitt årlige arbeidsprogram skal Det europeiske miljøbyrået bistå Kommisjonen i dens arbeid for å vurdere
slike planer for korrigerende tiltak.
3. Kommisjonen kan avgi en uttalelse om robustheten i planene for korrigerende tiltak som er framlagt i samsvar med nr. 1,
og skal i så fall gjøre dette innen fire måneder etter mottak av disse planene. Den berørte medlemsstaten skal ta størst mulig
hensyn til Kommisjonens uttalelse og kan derfor revidere sin plan for korrigerende tiltak.
Artikkel 9
Samsvarskontroll
1. Dersom de gjennomgåtte klimagassutslippene i en medlemsstat overstiger dens årlige utslippstildeling for et bestemt år i
perioden, og idet det tas hensyn til nr. 2 i denne artikkel og fleksibilitetsordningen som er brukt i samsvar med artikkel 5, 6 og
7, får følgende tiltak anvendelse i 2027 og 2032:
a) Til medlemsstatens klimagassutslippstall for det påfølgende året legges det til en mengde tilsvarende mengden i tonn CO 2ekvivalenter av de overskytende klimagassutslippene, multiplisert med en faktor på 1,08, i samsvar med tiltakene vedtatt i
henhold til artikkel 12.
b) Medlemsstaten skal midlertidig forbys å overføre noen del av sin årlige utslippstildeling til en annen medlemsstat fram til
den har oppfylt kravene i artikkel 4.
Den sentrale forvalteren skal innføre forbudet nevnt i første ledd bokstav b), i EU-registeret.
2. Dersom en medlemsstats klimagassutslipp i enten tidsrommet 2021–2025 eller 2026–2030 nevnt i artikkel 4 i forordning
(EU) 2018/841, oversteg dens klimagassopptak, som fastsatt i samsvar med artikkel 12 i nevnte forordning, skal den sentrale
forvalteren trekke fra den aktuelle medlemsstatens årlige utslippstildelinger en mengde tilsvarende disse overskytende
klimagassutslippene i tonn CO2-ekvivalenter for de relevante årene.
Artikkel 10
Tilpasninger
1. Kommisjonen skal tilpasse de årlige utslippstildelingene for hver medlemsstat i henhold til artikkel 4 i denne forordning
for å ta hensyn til
a) tilpasninger til antall EU ETS-kvoter som er utstedt i henhold til artikkel 11 i direktiv 2003/87/EF som følge av en endring
med hensyn til hvilke kilder som er relevante for nevnte direktivs virkeområde, i samsvar med de kommisjonsbeslutningene
som treffes i henhold til nevnte direktiv om den endelige godkjenningen av de nasjonale tildelingsplanene for tidsrommet
2008–2012,
b) tilpasninger til henholdsvis antall EU ETS-kvoter eller godskrevne utslippsenheter utstedt i henhold til artikkel 24 og 24a i
direktiv 2003/87/EF når det gjelder reduksjon av klimagassutslipp i en medlemsstat, og
c) tilpasninger til antall EU ETS-kvoter i forbindelse med klimagassutslipp fra anlegg som er unntatt fra EU ETS i samsvar
med artikkel 27 i direktiv 2003/87/EF, i det tidsrommet de er unntatt.
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2. Mengden som er angitt i vedlegg IV, skal legges til den årlige utslippstildelingen for år 2021 for hver medlemsstat som er
nevnt i det nevnte vedlegget.
3.

Kommisjonen skal offentliggjøre tallene som følger av slike tilpasninger.
Artikkel 11
Sikkerhetsreserve

1. En sikkerhetsreserve som tilsvarer en mengde på opptil 105 millioner tonn CO2-ekvivalenter, skal være opprettet i EUregisteret, med forbehold for at unionsmålet nevnt i artikkel 1 er oppfylt. Sikkerhetsreserven skal være tilgjengelig i tillegg til
fleksibilitetsordningene fastsatt i artikkel 5, 6 og 7.
2.

En medlemsstat kan utnytte sikkerhetsreserven forutsatt at alle følgende vilkår er oppfylt:

a) Medlemsstatens BNP per innbygger i markedspriser i 2013, som offentliggjort av Eurostat i april 2016, var lavere enn
gjennomsnittet i Unionen.
b) Medlemsstatens akkumulerte klimagassutslipp for årene 2013–2020 i de sektorene som omfattes av denne forordning, er
lavere enn dens akkumulerte årlige utslippstildelinger for årene 2013–2020.
c) Medlemsstatens klimagassutslipp overstiger dens årlige utslippstildelinger i tidsrommet 2026–2030, selv om den
i) har uttømt fleksibilitetsordningene fastsatt i artikkel 5 nr. 2 og 3,
ii) i størst mulig grad har brukt nettoopptak som nevnt i artikkel 7, selv om den mengden ikke når nivået fastsatt i
vedlegg III, og
iii) ikke har foretatt noen nettooverføringer til andre medlemsstater i henhold til artikkel 5.
3. En medlemsstat som oppfyller vilkårene nevnt i nr. 2 i denne artikkel, skal motta en ytterligere mengde fra sikkerhetsreserven
som maksimalt skal dekke dens underskudd, og som skal brukes til å oppfylle kravene i artikkel 9. Denne mengden skal ikke
overstige 20 % av dens samlede overoppnåelse i tidsrommet 2013–2020.
Dersom den resulterende felles mengden som skal mottas av alle medlemsstater som oppfyller vilkårene nevnt i nr. 2 i denne
artikkel, overstiger grensen nevnt i nr. 1 i denne artikkel, skal den mengden som skal mottas av hver av disse medlemsstatene,
reduseres på et pro rata-grunnlag.
4. Alle gjenstående mengder i sikkerhetsreserven etter fordelingen i samsvar med nr. 3 første ledd, skal fordeles mellom
medlemsstatene nevnt i nevnte ledd proporsjonalt med deres gjenværende underskudd, men skal ikke overstige det. For hver av
disse medlemsstatene kan denne mengden komme i tillegg til prosentsatsen nevnt i nevnte ledd.
5. Etter at gjennomgåelsen nevnt i artikkel 19 i forordning (EU) nr. 525/2013 for år 2020 er avsluttet, skal Kommisjonen, for
hver medlemsstat som oppfyller vilkårene i nr. 2 bokstav a) og b) i denne artikkel, offentliggjøre de mengdene som tilsvarer
20 % av den samlede overoppnåelsen i tidsrommet 2013–2020, som nevnt i nr. 3 første ledd i denne artikkel.
Artikkel 12
Register
1. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 13 for å utfylle denne forordning med sikte på å sikre
nøyaktig regnskapsføring i henhold til denne forordning gjennom EU-registeret, når det gjelder
a) de årlige utslippstildelingene,
b) fleksibilitetsordningene som er brukt i henhold til artikkel 5, 6 og 7,
c) samsvarskontrollene i henhold til artikkel 9,
d) tilpasningene i henhold til artikkel 10, og
e) sikkerhetsreserven i henhold til artikkel 11.
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2. Den sentrale forvalteren skal gjennomføre en automatisk kontroll av hver enkelt transaksjon i EU-registeret som følge av
denne forordning, og skal om nødvendig blokkere transaksjoner for å sikre at det ikke forekommer uregelmessigheter.
3.

Opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav a)–e) og i nr. 2, skal være tilgjengelige for offentligheten.
Artikkel 13
Utøvelse av delegert myndighet

1.

Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel.

2. Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 7 nr. 2 og artikkel 12 nr. 1, skal gis Kommisjonen for en
periode på fem år fra 9. juli 2018. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før
utgangen av femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med perioder av samme varighet med mindre
Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg slik forlengelse senest tre måneder før utgangen av hver periode.
3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 7 nr. 2 og artikkel 12 nr. 1, kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet
eller Rådet. Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde.
Den får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i
beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft.
4. Før Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den rådspørre sakkyndige utpekt av hver medlemsstat i samsvar med
prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming
5.

Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette.

6. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 7 nr. 2 og artikkel 12 nr. 1, skal tre i kraft bare dersom verken
Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse innen en frist på to måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet
eller Rådet, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet før utløpet av nevnte frist har underrettet Kommisjonen om at de ikke
har til hensikt å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med to måneder.
Artikkel 14
Komitéprosedyre
1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for klimaendringer nedsatt ved forordning (EU) nr. 525/2013. Nevnte komité skal
være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011.
2.

Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.
Artikkel 15
Gjennomgåelse

1. Denne forordning skal gjennomgås jevnlig, idet det blant annet tas hensyn til utviklingen av nasjonale forhold, hvordan
alle sektorer i økonomien bidrar til reduksjon av klimagassutslipp, den internasjonale utviklingen og arbeidet for å nå de
langsiktige målene i Paris-avtalen.
2. Kommisjonen skal innen seks måneder etter hver globale gjennomgang avtalt i henhold til artikkel 14 i Paris-avtalen,
framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om anvendelsen av denne forordning, herunder balansen mellom tilbud
og etterspørsel for årlige utslippstildelinger, samt om denne forordnings bidrag til Unionens generelle mål for reduksjon av
klimagassutslipp for 2030 og dens bidrag til oppnåelse av målene i Paris-avtalen, særlig med hensyn til behovet for ytterligere
EU-politikk og -tiltak, i lys av de nødvendige reduksjonene i klimagassutslipp i Unionen og dens medlemsstater, herunder en
ramme for tiden etter 2030, og den kan også eventuelt framlegge forslag.
Disse rapportene skal ta hensyn til de strategiene som er utarbeidet i henhold til artikkel 4 i forordning (EU) nr. 525/2013 med
sikte på å bidra til å utforme en langsiktig strategi for Unionen.
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Artikkel 16
Endringer av forordning (EU) nr. 525/2013
I forordning (EU) nr. 525/2013 gjøres følgende endringer:
1) I artikkel 7 nr. 1 gjøres følgende endringer:
a) Ny bokstav skal lyde:
«aa)

Fra og med 2023, sine menneskeskapte utslipp av klimagasser nevnt i artikkel 2 i europaparlaments- og
rådsforordning (EU) 2018/842(*) for år X-2, i samsvar med rapporteringskravene i FNs rammekonvensjon om
klimaendring.

___________
(*) Europaparlaments- og kommisjonsforordning (EU) 2018/842 av 30. mai 2018 om medlemsstatenes bindende årlige
reduksjoner av klimagassutslipp i tidsrommet 2021–2030 som bidrag til klimatiltak for å oppfylle forpliktelsene i
henhold til Paris-avtalen, og om endring av forordning (EU) nr. 525/2013 (EUT L 156 av 19.6.2018, s. 26).»
b) Annet ledd skal lyde:
«I sine rapporter skal medlemsstatene hvert år underrette Kommisjonen om eventuelle planer om å bruke fleksibilitetsordningene fastsatt i artikkel 5 nr. 4 og 5 og artikkel 7 i forordning (EU) 2018/842, samt om bruken av inntekter i
samsvar med artikkel 5 nr. 6 i nevnte forordning. Innen tre måneder etter å ha mottatt disse opplysningene fra
medlemsstatene, skal Kommisjonen gjøre opplysningene tilgjengelige for komiteen nevnt i artikkel 26 i denne
forordning.»
2) I artikkel 13 nr. 1 bokstav c) skal nytt punkt lyde:
«ix)

fra og med 2023, opplysninger om nasjonal politikk og nasjonale tiltak som er gjennomført for å oppfylle
forpliktelsene i henhold til forordning (EU) 2018/842, og opplysninger om nasjonale politikker og virkemidler som
er planlagt med sikte på å begrense klimagassutslipp utover deres forpliktelser i henhold til nevnte forordning.»

3) I artikkel 14 nr. 1 skal ny bokstav lyde:
«f)

fra og med 2023, samlede klimagassframskrivninger og separate anslag over forventede klimagassutslipp for de
utslippskildene som omfattes av forordning (EU) 2018/842 og direktiv 2003/87/EF.»

4) I artikkel 21 nr. 1 skal ny bokstav lyde:
«c) Forpliktelser i henhold til artikkel 4 i forordning (EU) nr. 2018/842. Vurderingen skal ta hensyn til utviklingen i
Unionens politikk og tiltak og til opplysningene fra medlemsstatene. Annethvert år skal vurderingen også inneholde
den forventede utviklingen i Unionen mot gjennomføringen av dens nasjonalt fastsatte bidrag til Paris-avtalen, som
inneholder Unionens forpliktelse til reduksjoner i klimagassutslipp for hele økonomien, og den forventede utviklingen
i medlemsstatene mot oppfyllelsen av deres forpliktelser i henhold til nevnte forordning.»
Artikkel 17
Ikrafttredelse
Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Strasbourg 30. mai 2018.
For Europaparlamentet

For Rådet

A. TAJANI

L. PAVLOVA

President

Formann

729

19.12.2019

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 102/397

VEDLEGG I
REDUKSJONER I KLIMAGASSUTSLIPP I MEDLEMSSTATENE I HENHOLD TIL ARTIKKEL 4 NR.1
Reduksjoner i klimagassutslipp i medlemsstatene i 2030 i forhold til
2005-nivå, fastsatt i samsvar med artikkel 4 nr. 3

Belgia

–35 %

Bulgaria

–0 %

Den tsjekkiske republikk

–14 %

Danmark

–39 %

Tyskland

–38 %

Estland

–13 %

Irland

–30 %

Hellas

–16 %

Spania

–26 %

Frankrike

–37 %

Kroatia

–7 %

Italia

–33 %

Kypros

–24 %

Latvia

–6 %

Litauen

–9 %

Luxembourg

–40 %

Ungarn

–7 %

Malta

–19 %

Nederland

–36 %

Østerrike

–36 %

Polen

–7 %

Portugal

–17 %

Romania

–2 %

Slovenia

–15 %

Slovakia

–12 %

Finland

–39 %

Sverige

–40 %

Det forente kongerike

–37 %
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VEDLEGG II
MEDLEMSSTATER SOM KAN FÅ EN BEGRENSET ANNULLERING AV EU ETS-KVOTER SOM TAS I BETRAKTNING FOR
OPPFYLLELSE AV KRAVENE I ARTIKKEL 6
Største prosentsats av klimagassutslipp i 2005, fastsatt i samsvar med
artikkel 4 nr. 3

Belgia

2%

Danmark

2%

Irland

4%

Luxembourg

4%

Malta

2%

Nederland

2%

Østerrike

2%

Finland

2%

Sverige

2%
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VEDLEGG III
SAMLET NETTOOPPTAK FRA SKOGKLEDDE AREALER, AVSKOGEDE AREALER, FORVALTET DYRKET MARK OG
FORVALTET GRESSMARK SOM MEDLEMSSTATENE KAN TA I BETRAKTNING FOR OPPFYLLELSE AV KRAVENE I
ARTIKKEL 7 NR. 1 BOKSTAV A) FOR TIDSROMMET 2021–2030
Største mengde uttrykt i millioner tonn CO2-ekvivalenter

Belgia

3,8

Bulgaria

4,1

Den tsjekkiske republikk

2,6

Danmark

14,6

Tyskland

22,3

Estland

0,9

Irland

26,8

Hellas

6,7

Spania

29,1

Frankrike

58,2

Kroatia

0,9

Italia

11,5

Kypros

0,6

Latvia

3,1

Litauen

6,5

Luxembourg

0,25

Ungarn

2,1

Malta

0,03

Nederland

13,4

Østerrike

2,5

Polen

21,7

Portugal

5,2

Romania

13,2

Slovenia

1,3

Slovakia

1,2

Finland

4,5

Sverige

4,9

Det forente kongerike

17,8

Største mengde i alt:

280
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VEDLEGG IV
MENGDE FOR TILPASNING I HENHOLD TIL ARTIKKEL 10 NR. 2
Tonn CO2-ekvivalenter

Bulgaria

1 602 912

Den tsjekkiske republikk

4 440 079

Estland

145 944

Kroatia

1 148 708

Latvia

1 698 061

Litauen

2 165 895

Ungarn

6 705 956

Malta

774 000

Polen

7 456 340

Portugal

1 655 253

Romania

10 932 743

Slovenia

178 809

Slovakia

2 160 210
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2018/841

Nr. 102/359

2019/EØS/102/24

av 30. mai 2018
om tilføyelse av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk, arealbruksendring og skogbruk i klima- og
energirammen for 2030, og om endring av forordning (EU) nr. 525/2013 og beslutning nr. 529/2013/EU(*)
EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 192 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité( 1),

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen( 2),

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1)

I sine konklusjoner av 23. og 24. oktober 2014 om klima- og energirammen for 2030 godkjente Det europeiske råd et
bindende mål om innen 2030 å redusere Unionens egne klimagassutslipp for hele økonomien med minst 40 %
sammenlignet med 1990, og dette målet ble bekreftet i Det europeiske råds konklusjoner av 17. og 18. mars 2016.

2)

I sine konklusjoner av 23. og 24. oktober 2014 fastslo Det europeiske råd at målet for utslippsreduksjon på minst 40 %
bør nås av Unionen i fellesskap på en mest mulig kostnadseffektiv måte, med en reduksjon innen 2030 i sektorene i og
utenfor Den europeiske unions ordning for handel med utslippskvoter (EU ETS), fastsatt i europaparlaments- og
rådsdirektiv 2003/87/EF(4), på henholdsvis 43 % og 30 % sammenlignet med 2005, med innsatsen fordelt på grunnlag
av det relative BNP per innbygger.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 156 av 19.6.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 269/2019 av
25. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, ennå ikke kunngjort.
(1) EUT C 75 av 10.3.2017, s. 103.
(2) EUT C 272 av 17.8.2017, s. 36.
(3) Europaparlamentets holdning av 17. april 2018 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 14. mai 2018.
(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for
klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF (EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32).
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3)

Denne forordning utgjør en del av gjennomføringen av Unionens forpliktelser i henhold til Paris-avtalen(1) vedtatt i
henhold til De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring («UNFCCC»). Paris-avtalen ble inngått på
Unionens vegne 5. oktober 2016 ved rådsbeslutning (EU) 2016/1841(2). Unionens forpliktelse til utslippsreduksjoner for
hele økonomien ble fastsatt i det planlagte nasjonalt fastsatte bidraget som Unionen og dens medlemsstater i lys av
Paris-avtalen framla for sekretariatet til FNs rammekonvensjon om klimaendring 6. mars 2015. Paris-avtalen trådte i
kraft 4. november 2016. Unionen bør fortsette å redusere sine utslipp og øke sine opptak av klimagasser i samsvar med
Paris-avtalen.

4)

Paris-avtalen fastsetter blant annet et langsiktig mål i samsvar med målsettingen om å holde den globale
temperaturøkningen godt under 2 °C sammenlignet med førindustrielt nivå og tilstrebe å begrense den til 1,5 °C over
førindustrielt nivå. Skog, landbruksarealer og våtmarksområder vil spille en sentral rolle når det gjelder å nå dette målet.
Partene i Paris-avtalen anerkjenner også den grunnleggende prioriteringen å ivareta matvaresikkerheten og utrydde
hungersnød innenfor rammen av en bærekraftig utvikling og innsatsen for å utrydde fattigdom, og næringsmiddelproduksjonssystemenes særlige sårbarhet overfor de skadelige virkningene av klimaendringene, slik at robustheten
overfor klimaendringene og en utvikling med lave klimagassutslipp fremmes på en måte som ikke er til fare for
næringsmiddelproduksjonen. For å nå målene i Paris-avtalen bør partene øke sin felles innsats. Partene bør utarbeide,
meddele og opprettholde suksessive nasjonalt fastsatte bidrag. Paris-avtalen erstatter framgangsmåten i Kyoto-protokollen
fra 1997, som ikke videreføres etter 2020. Paris-avtalen krever også en balanse mellom menneskeskapte utslipp av
klimagasser fra kilder og opptak av klimagasser i karbonsluk i annen halvdel av dette århundret, og oppfordrer partene til å
treffe tiltak for å bevare og styrke, etter hva som er relevant, karbonsluk og -reservoarer for klimagasser, herunder skog.

5)

Sektoren for arealbruk, arealbruksendring og skogbruk («LULUCF») har potensial til å gi langsiktige klimafordeler og
dermed bidra til oppnåelsen av Unionens mål for reduksjon av klimagassutslipp, samt til de langsiktige klimamålene i
Paris-avtalen. LULUCF-sektoren gir også biomaterialer som kan erstatte fossile eller karbonintensive materialer og
derfor spiller en viktig rolle i overgangen til en økonomi med lave klimagassutslipp. Ettersom opptak gjennom
LULUCF er reversible, bør de behandles som en separat søyle i Unionens klimapolitiske ramme.

6)

I sine konklusjoner av 23.–24. oktober 2014 fastslo Det europeiske råd at de ulike målene i landbruks- og arealbrukssektoren, der reduksjonspotensialet er mindre, samt behovet for å sikre sammenheng mellom Unionens mål for
matvaresikkerhet og klimaendring, bør anerkjennes. Det europeiske råd oppfordret Kommisjonen til å undersøke hva
som er den beste måten for å oppmuntre til bærekraftig intensivering av næringsmiddelproduksjonen, samtidig som
sektorens bidrag til begrensning og binding av klimagasser optimeres, herunder gjennom nyplanting av skog, og til å
fastsette en politikk for hvordan LULUCF-sektoren kan tas med i rammen for begrensning av klimagasser for 2030 så
snart de tekniske forholdene tillater det, og i alle tilfeller før 2020.

7)

Praksis for bærekraftig forvaltning i LULUCF-sektoren kan bidra til å begrense klimaendringene på flere måter, særlig ved
å redusere utslippene og bevare og styrke karbonsluk og karbonlagre. For at tiltak med sikte på særlig å gi økt
karbonbinding skal være effektive, er den langsiktige stabiliteten og tilpasningsevnen til karbonbeholdninger av avgjørende
betydning. Dessuten kan praksis for bærekraftig forvaltning opprettholde produktiviteten, regenereringsevnen og
levedyktigheten i LULUCF-sektoren og dermed fremme økonomisk og sosial utvikling og samtidig redusere
karbonavtrykket og det økologiske avtrykket i denne sektoren.

8)

Utviklingen av bærekraftig og innovativ praksis og teknologi, herunder agroøkologi og skoglandbruk, kan styrke
LULUCF-sektorens rolle i forbindelse med begrensning av og tilpasning til klimaendringene, samt øke sektorens
produktivitet og robusthet. Ettersom LULUCF-sektoren kjennetegnes av lange tidsrammer for avkastning, er langsiktige
strategier viktig for å forbedre finansieringen av forskning for utvikling av og investeringer i bærekraftig og innovativ
praksis og teknologi. Investeringer i forebyggende tiltak, for eksempel bærekraftig forvaltningspraksis, kan redusere
risikoene forbundet med naturlige forstyrrelser.

(1) EUT L 282 av 19.10.2016, s. 4.
(2) Rådsbeslutning (EU) 2016/1841 av 5. oktober 2016 om godkjenning på Den europeiske unions vegne av Paris-avtalen vedtatt i henhold til
De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring (EUT L 282 av 19.10.2016, s. 1).
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9)

I sine konklusjoner av 22.–23. juni 2017 bekreftet Det europeiske råd Unionens og medlemsstatenes forpliktelse overfor
2030-programmet for bærekraftig utvikling, som har som mål blant annet å sikre at forvaltningen av skogene er
bærekraftig.

10)

Tiltak for å redusere avskoging og skogforringelse og fremme bærekraftig skogforvaltning i utviklingsland er viktig.
I denne sammenheng påpekte Rådet i sine konklusjoner av 21. oktober 2009 og 14. oktober 2010 Unionens mål om å
redusere den totale avskogingen av tropisk skog med minst 50 % innen 2020 sammenlignet med nåværende nivå, og å
stanse det globale tapet av skogdekke senest i 2030.

11)

Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 529/2013/EU(1) fastsetter regnskapsregler som får anvendelse på utslipp og
opptak fra LULUCF-sektoren, og har dermed bidratt til utviklingen av en politikk som har ført til at LULUCF-sektoren
er tatt med i Unionens utslippsreduksjonsforpliktelser. Denne forordning bør bygge på eksisterende regnskapsregler og
ajourføre og forbedre dem for tidsrommet 2021–2030. Den bør fastsette medlemsstatenes forpliktelser til å gjennomføre
disse regnskapsreglene, og bør også pålegge medlemsstatene å sikre at LULUCF-sektoren som helhet ikke genererer
nettoutslipp, og bidrar til målet om å styrke karbonslukene på lang sikt. Det bør ikke fastsettes noen regnskaps- eller
rapporteringsforpliktelser for private parter, herunder gårdbrukere og skogbrukere.

12)

LULUCF-sektoren, herunder landbruksarealer, har en direkte og betydelig virkning på det biologiske mangfoldet og
økosystemtjenestene. Derfor er det et viktig mål for politikken som påvirker denne sektoren, å sikre sammenheng med
Unionens strategiske mål for biologisk mangfold. Det bør treffes tiltak for å gjennomføre og støtte virksomhet i denne
sektoren i forbindelse med både begrensning og tilpasning. Det bør også sikres sammenheng mellom den felles
landbrukspolitikk og denne forordning. Alle sektorer må yte sin del med hensyn til reduksjon av klimagassutslipp.

13)

Våtmarksområder er effektive økosystemer for lagring av karbon. Derfor kan vern og gjenoppretting av
våtmarksområder redusere klimagassutslippene i LULUCF-sektoren. FNs klimapanels («IPCC») finjustering av IPCCs
retningslinjer fra 2006 for nasjonale fortegnelser over klimagasser knyttet til våtmarksområder, bør tas i betraktning i
denne sammenheng.

14)

For å sikre at LULUCF-sektoren bidrar til oppnåelse av Unionens utslippsreduksjonsmål på minst 40 % og det langsiktige
målet i Paris-avtalen, kreves det et robust regnskapssystem. For å få et nøyaktig regnskap over utslipp og opptak i samsvar
med IPCCs retningslinjer fra 2006 for nasjonale fortegnelser over klimagasser (heretter kalt «IPCCs retningslinjer»), bør
man benytte de årlige rapporterte verdiene i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013(2) for
arealbrukskategorier og omlegging mellom forskjellige arealbrukskategorier, og dermed rasjonalisere metodene som brukes
i henhold til FNs rammekonvensjon om klimaendring og Kyoto-protokollen. Arealer som omlegges til en annen
arealbrukskategori, bør anses å være i overgang til denne kategorien i standardperioden på 20 år nevnt i IPCCs
retningslinjer. Medlemsstatene bør bare kunne fravike denne standardverdien for skogkledde arealer, og bare i sjeldne
tilfeller som er begrunnet ut fra IPCCs retningslinjer. Endringer i IPCCs retningslinjer som vedtas av Klimakonvensjonens
partskonferanse eller partskonferansen som tjener som partsmøte for partene i Paris-avtalen, bør gjenspeiles, etter hva som
er relevant, i rapporteringskravene i henhold til denne forordning.

15)

De internasjonalt avtalte IPCC-retningslinjene fastslår at utslipp fra forbrenning av biomasse kan regnskapsføres som
null i energisektoren, forutsatt at slike utslipp regnskapsføres i LULUCF-sektoren. I Unionen regnskapsføres utslipp fra
forbrenning av biomasse for tiden som null i henhold til artikkel 38 i kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012(3) og i
bestemmelsene fastsatt i forordning (EU) nr. 525/2013, og dermed vil samsvar med IPCCs retningslinjer bare kunne
sikres dersom slike utslipp gjenspeiles nøyaktig i denne forordning.

(1) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 529/2013/EU av 21. mai 2013 om regnskapsregler for utslipp og opptak av klimagasser fra
virksomhet knyttet til arealbruk, arealbruksendring og skogbruk, og om opplysninger om tiltak i forbindelse med slik virksomhet (EUT
L 165 av 18.6.2013, s. 80).
(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013 av 21. mai 2013 om en ordning for overvåking og rapportering av
klimagassutslipp og for rapportering av andre opplysninger på nasjonalt plan og unionsplan som er relevante for klimaendring, og om
oppheving av vedtak 280/2004/EF (EUT L 165 av 18.6.2013, s. 13).
(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012 av 21. juni 2012 om overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser i henhold til
europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 181 av 12.7.2012, s. 30).
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16)

Utslipp og opptak fra skogarealer avhenger av en rekke naturlige omstendigheter, dynamiske, aldersrelaterte
skogegenskaper og av tidligere og nåværende forvaltningspraksis som varierer betydelig mellom medlemsstatene. Bruk
av et basisår vil ikke gjøre det mulig å gjenspeile disse faktorene og deres sykliske virkning på, eller de årlige
variasjonene av, utslipp og opptak. De relevante regnskapsreglene bør i stedet tillate bruk av referansenivåer for å
utelukke virkningene av naturlige og landspesifikke særtrekk. Referansenivåene for skog bør ta hensyn til en eventuell
ubalanse i skogens aldersstruktur, og bør ikke i utilbørlig grad begrense intensiteten i den framtidige skogforvaltningen,
slik at langsiktige karbonsluk kan opprettholdes eller styrkes. Gitt den særlige historiske situasjonen i Kroatia, kan
referansenivået for dets skog også ta hensyn til okkupasjonen av dets territorium, samt omstendigheter under og etter
krigen som har påvirket skogforvaltningen i referanseperioden. De relevante regnskapsreglene tar hensyn til prinsippene
for bærekraftig skogforvaltning som er vedtatt av ministerkonferansene om vern av skogene i Europa («Forest Europe»).

17)

Medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen nasjonale regnskapsplaner for skogbruk, herunder referansenivåer for
skog. Ettersom det mangler en internasjonal gjennomgåelse i henhold til FNs rammekonvensjon om klimaendring eller
Kyoto-protokollen, bør det fastsettes en klagebehandling for å sikre gjennomsiktighet og forbedre kvaliteten på
regnskapsføringen i kategorien forvaltede skogarealer.

18)

Dersom Kommisjonen vurderer de nasjonale regnskapsplanene for skogbruk, herunder referansenivåene for skog som er
foreslått der, bør den bygge på god praksis og erfaring fra de sakkyndiges gjennomgåelser i henhold til FNs
rammekonvensjon om klimaendring, herunder med hensyn til deltakelse fra sakkyndige fra medlemsstatene.
Kommisjonen bør sikre at sakkyndige fra medlemsstatene deltar i den tekniske vurderingen av hvorvidt de foreslåtte
referansenivåene for skog er fastsatt i samsvar med kriteriene og kravene fastsatt i denne forordning. Resultatene av den
tekniske vurderingen bør sendes til Den faste komité for skogbruk nedsatt ved rådsbeslutning 89/367/EØF( 1) til
orientering. Kommisjonen bør også rådspørre berørte parter og sivilsamfunnet. De nasjonale regnskapsplanene for
skogbruk bør offentliggjøres i samsvar med relevant lovgivning.

19)

Den økte bærekraftige bruken av avvirkede treprodukter kan i vesentlig grad begrense utslipp ved substitusjonseffekten
og øke opptak av klimagasser fra atmosfæren. Regnskapsreglene bør sikre at medlemsstatene på en nøyaktig og
gjennomsiktig måte i sine LULUCF-regnskaper viser endringer i karbonbeholdningen i avvirkede treprodukter når slike
endringer finner sted, for å anerkjenne og stimulere til økt bruk av avvirkede treprodukter med lang levetid.
Kommisjonen bør gi veiledning om spørsmål knyttet til metoden for regnskapsføring av avvirkede treprodukter.

20)

Naturlige forstyrrelser, for eksempel skogbranner, insekt- og sykdomsangrep, ekstreme værforhold og geologiske
forstyrrelser, som ligger utenfor medlemsstatens kontroll, og ikke i vesentlig grad påvirkes av en medlemsstat, kan føre
til klimagassutslipp av forbigående art i LULUCF-sektoren, eller føre til at tidligere opptak reverseres. Ettersom slik
reversering også kan være en følge av forvaltningsmessige beslutninger, for eksempel beslutninger om å avvirke eller
plante skog, bør denne forordning sikre at menneskeskapt reversering av opptak alltid gjenspeiles nøyaktig i LULUCFregnskapene. Denne forordning bør dessuten gi medlemsstatene en begrenset mulighet til å utelate utslipp som er en
følge av forstyrrelser som ligger utenfor deres kontroll, fra deres LULUCF-regnskaper. Måten medlemsstatene anvender
disse bestemmelsene på, bør imidlertid ikke føre til utilbørlig underrapportering.

21)

Medlemsstatene bør ut fra sine nasjonale preferanser kunne velge en passende nasjonal politikk for å overholde sine
forpliktelser i LULUCF-sektoren, blant annet muligheten til å balansere utslipp fra én arealkategori med opptak fra en
annen arealkategori. De bør også kunne akkumulere nettoopptak i tidsrommet 2021–2030. Overføringer til andre
medlemsstater bør fortsatt være en ytterligere mulighet, og medlemsstatene bør kunne bruke årlige utslippstildelinger
fastsatt i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/842(2) til å oppfylle kravene i denne forordning.
Bruken av fleksibilitetsordningene fastsatt i denne forordning, vil ikke skade det overordnede ambisjonsnivået i
Unionens mål for reduksjon av klimagasser.

(1) Rådsvedtak 89/367/EØF av 29. mai 1989 om nedsettelse av en fast komité for skogbruk (EFT L 165 av 15.6.1989, s. 14).
(2) Europaparlaments- og kommisjonsforordning (EU) 2018/842 av 30. mai 2018 om medlemsstatenes bindende årlige reduksjoner av
klimagassutslipp i tidsrommet 2021–2030 som bidrag til klimatiltak for å oppfylle forpliktelsene i henhold til Paris-avtalen, og om endring
av forordning (EU) nr. 525/2013 (EUT L 156 av 19.6.2018, s. 26).
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22)

Skog som forvaltes på en bærekraftig måte, er vanligvis karbonsluk, som bidrar til å begrense klimaendringene.
I referanseperioden 2000–2009 var de rapporterte gjennomsnittlige opptakene i karbonsluk fra skogarealer 372 millioner
tonn CO2-ekvivalenter per år for hele Unionen. Medlemsstatene bør sikre at karbonsluk og -reservoarer, herunder skog,
bevares og styrkes, etter hva som er relevant, med sikte på å oppnå formålet med Paris-avtalen og oppfylle de ambisiøse
målene for reduksjon av klimagassutslipp i Unionen innen 2050.

23)

Opptak fra forvaltede skogarealer bør regnskapsføres mot et framtidsrettet referansenivå for skog. De forventede
framtidige opptakene i karbonsluk bør baseres på en ekstrapolering av praksis og intensitet i skogforvaltningen i en
referanseperiode. En reduksjon i et karbonsluk i forhold til referansenivået bør regnskapsføres som utslipp. Særlige
nasjonale forhold og lokal praksis, for eksempel lavere avvirkningsintensitet eller aldrende skoger i referanseperioden,
bør tas i betraktning.

24)

Medlemsstatene bør få en viss fleksibilitet til midlertidig å øke sin avvirkningsintensitet i samsvar med en bærekraftig
skogforvaltningspraksis som er forenlig med målet fastsatt i Paris-avtalen, forutsatt at Unionens samlede utslipp ikke
overstiger samlede opptak i LULUCF-sektoren. Ved slik fleksibilitet bør alle medlemsstater tildeles en basismengde av
kompensasjon beregnet på grunnlag av en faktor uttrykt som en prosentdel av deres rapporterte karbonsluk i tidsrommet
2000–2009, for å kompensere for utslipp fra forvaltede skogarealer som de har regnskapsført. Det bør sikres at
medlemsstatene bare kan få kompensasjon opp til det nivået der deres skoger ikke lenger utgjør karbonsluk.

25)

Medlemsstater med svært stort skogdekke sammenlignet med gjennomsnittet i Unionen, særlig mindre medlemsstater
med svært stort skogdekke, er mer avhengig enn andre medlemsstater av forvaltede skogarealer for å oppveie utslipp i
andre arealregnskapskategorier, og vil derfor i større grad bli berørt og ha et begrenset potensial for å øke sitt
skogdekke. Kompensasjonsfaktoren bør derfor økes på grunnlag av skogdekke og landareal, slik at medlemsstater med
svært lite landareal og svært stort skogdekke sammenlignet med gjennomsnittet i Unionen, gis den høyeste
kompensasjonsfaktoren for referanseperioden.

26)

I sine konklusjoner av 9. mars 2012 anerkjente Rådet de særlige forholdene i stater med mye skog. Disse særlige
forholdene gjelder de begrensede mulighetene til å skape balanse mellom utslipp og opptak. Ettersom Finland er den
medlemsstaten som har mest skog, og idet det tas hensyn til dens særlige geografiske særtrekk, står Finland overfor
særlige vanskeligheter i denne forbindelse. Finland bør derfor tildeles en begrenset ytterligere kompensasjon.

27)

For å overvåke medlemsstatenes framdrift med hensyn til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne forordning, og
for å sikre at opplysninger om utslipp og opptak er gjennomsiktige, nøyaktige, ensartede, fullstendige og sammenlignbare, bør medlemsstatene gi Kommisjonen de relevante dataene for klimagassfortegnelsene i samsvar med
forordning (EU) nr. 525/2013, og samsvarskontrollene i henhold til denne forordning bør ta hensyn til disse dataene.
Dersom en medlemsstat har til hensikt å benytte fleksibilitetsordningen for forvaltede skogarealer fastsatt i denne
forordning, bør den i samsvarsrapporten angi størrelsen på kompensasjonen den har til hensikt å bruke.

28)

Det europeiske miljøbyrået bør bistå Kommisjonen, eventuelt i samsvar med byråets årlige arbeidsprogram, med
systemet for årlig rapportering av utslipp og opptak av klimagasser, vurderingen av opplysningene om politikk og tiltak
og nasjonale framskrivninger, evalueringen av planlagte politikker og virkemidler, og med samsvarskontrollene som
utføres av Kommisjonen i henhold til denne forordning.

29)

For å sikre hensiktsmessig regnskapsføring av transaksjoner i henhold til denne forordning, herunder bruken av
fleksibilitetsordninger og kontroll av samsvar, samt for å fremme økt bruk av treprodukter med lang levetid, bør
myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte, delegeres
til Kommisjonen når det gjelder teknisk tilpasning av definisjoner, herunder minsteverdiene for definisjon av skog,
listene over klimagasser og karbonbeholdninger, definisjonen av referansenivåene for skog for medlemsstatene for
henholdsvis tidsrommene 2021–2025 og 2026–2030, tillegg av nye kategorier av avvirkede treprodukter, revisjonen av
metodene og kravene til informasjon med hensyn til naturlige forstyrrelser for å gjenspeile endringer i IPCCS
retningslinjer, og regnskapsføringen av transaksjoner gjennom EU-registeret. De nødvendige bestemmelsene om
regnskapsføring av transaksjoner bør inngå i ett enkelt dokument som kombinerer regnskapsbestemmelsene fastsatt i
forordning (EU) nr. 525/2013, forordning (EU) 2018/842, denne forordning og direktiv 2003/87/EF. Det er særlig viktig
at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå, og at disse
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samrådene gjennomføres i samsvar med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre
regelverksutforming(1). For å sikre lik deltakelse i utarbeidingen av delegerte rettsakter skal Europaparlamentet og
Rådet motta alle dokumenter samtidig som medlemsstatenes sakkyndige, og deres sakkyndige skal ha systematisk
adgang til møter i Kommisjonens ekspertgrupper som arbeider med utarbeiding av delegerte rettsakter.
30)

Kommisjonen bør også, som en del av sin regelmessige rapportering i henhold til forordning (EU) nr. 525/2013, vurdere
resultatet av den tilretteleggende dialogen i 2018 i henhold til FNs rammekonvensjon om klimaendring («Talanoadialogen»). Denne forordning bør gjennomgås på nytt i 2024, og deretter hvert femte år for å vurdere hvordan den
fungerer generelt. Gjennomgåelsen bør ta hensyn til resultatene av Talanoa-dialogen og den globale gjennomgangen i
henhold til Paris-avtalen. Rammen for perioden etter 2030 bør være i tråd med de langsiktige målene og forpliktelsene i
henhold til Paris-avtalen.

31)

For å sikre en effektiv, gjennomsiktig og kostnadseffektiv rapportering og kontroll av utslipp og opptak av klimagasser
samt rapportering av eventuelle andre opplysninger som er nødvendige for å kunne vurdere samsvar med
medlemsstatenes forpliktelser, bør rapporteringskravene inngå i forordning (EU) nr. 525/2013.

32)

For å lette datainnsamling og metodeforbedringer bør arealbruk registreres og rapporteres på grunnlag av geografisk
sporing av hvert landareal innenfor rammen av nasjonale datainnsamlingssystemer og Unionens datainnsamlingssystemer.
Eksisterende programmer og undersøkelser i Unionen og medlemsstatene, herunder systemet for undersøkelse av arealbruk
(«LUCAS» – Land Use/Cover Area frame Survey), det europeiske jordovervåkingsprogrammet Copernicus og det
europeiske satellittnavigasjonssystemet Galileo, bør utnyttes på best mulig måte for å samle inn data. Databehandling,
herunder deling av data for rapportering, ombruk og spredning, bør være i samsvar med kravene fastsatt i
europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF(2).

33)

Forordning (EU) nr. 525/2013 bør derfor endres.

34)

Beslutning nr. 529/2013/EU bør fortsatt få anvendelse på regnskaps- og rapporteringsforpliktelsene for regnskapsperioden
1. januar 2013–31. desember 2020. For regnskapsperiodene fra og med 1. januar 2021 bør denne forordning få anvendelse.

35)

Beslutning nr. 529/2013/EU bør derfor endres.

36)

Ettersom målene for denne forordning, som særlig er å fastsette medlemsstatenes forpliktelser for LULUCF-sektoren for
å bidra til oppnåelse av målene i Paris-avtalen og Unionens mål for reduksjon av klimagassutslipp for tidsrommet
2021–2030, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av deres omfang og virkninger bedre
kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om
Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke
lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Formål
Denne forordning fastsetter medlemsstatenes forpliktelser for sektoren for arealbruk, arealbruksendring og skogbruk
(«LULUCF» – Land Use, Land-Use Change and Forestry) for å bidra til oppnåelse av målene i Paris-avtalen og Unionens mål
for reduksjon av klimagassutslipp for tidsrommet 2021–2030. Denne forordning fastsetter også regnskapsreglene for utslipp og
opptak fra LULUCF og for å kontrollere at medlemsstatene oppfyller disse forpliktelsene.
(1) EUT L 123 av 12.5. 2016, s. 1.
(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om opprettelse av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det
europeiske fellesskap (INSPIRE) (EUT L 108 av 25.4.2007, s. 1).

739

19.12.2019

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 102/365

Artikkel 2
Virkeområde
1. Denne forordning får anvendelse på utslipp og opptak av klimagassene oppført i avsnitt A i vedlegg I til denne forordning,
som er rapportert i samsvar med artikkel 7 i forordning (EU) nr. 525/2013, og som forekommer i noen av de følgende
arealregnskapskategoriene på medlemsstatenes territorier:
a) I tidsrommene 2021–2025 og 2026–2030:
(i) «skogkledde arealer»: arealbruk rapportert som dyrket mark, gressmark, våtmarksområder, bosettinger eller andre
arealer som er omlagt til skogarealer,
(ii)

«avskogede arealer»: arealbruk rapportert som skogarealer omlagt til dyrket mark, gressmark, våtmarksområder,
bosettinger eller andre arealer,

(iii) «forvaltet dyrket mark»: arealbruk rapportert som
—

dyrket mark som forblir dyrket mark,

—

gressmark, våtmarksområder, bosettinger eller andre arealer som er omlagt til dyrket mark, eller

—

dyrket mark som er omlagt til våtmarksområder, bosettinger eller andre arealer,

(iv) «forvaltet gressmark»: arealbruk rapportert som
—

gressmark som forblir gressmark,

—

dyrket mark, våtmarksområder, bosettinger eller andre arealer som er omlagt til gressmark, eller

—

gressmark som er omlagt til våtmarksområder, bosettinger eller andre arealer,

(v) «forvaltede skogarealer»: arealbruk rapportert som skogarealer som forblir skogarealer.
b) Fra og med 2026: «forvaltede våtmarksområder»: arealbruk rapportert som
— våtmarksområder som forblir våtmarksområder,
—

bosettinger eller andre arealer som er omlagt til våtmarksområder, eller

—

våtmarksområder som er omlagt til bosettinger eller andre arealer.

2. I tidsrommet 2021–2025 kan en medlemsstat ta med i sine forpliktelser i henhold til artikkel 4 i denne forordning, utslipp
og opptak av klimagassene oppført i avsnitt A i vedlegg I til denne forordning, som er rapportert i samsvar med artikkel 7 i
forordning (EU) nr. 525/2013, og som forekommer i arealregnskapskategorien forvaltede våtmarksområder på sitt territorium.
Denne forordning får også anvendelse på slike utslipp og opptak som tas med av en medlemsstat.
3. Dersom en medlemsstat i henhold til nr. 2 har til hensikt å ta med forvaltede våtmarksområder i sine forpliktelser, skal den
underrette Kommisjonen om dette innen 31. desember 2020.
4. Dersom det i lys av erfaringene fra anvendelsen av IPCCs finjustering av IPCCs retningslinjer, kan Kommisjonen foreslå
å utsette den obligatoriske regnskapsføringen av forvaltede våtmarksområder i ytterligere fem år.
Artikkel 3
Definisjoner
1.

I denne forordning menes med

1) «karbonsluk» enhver prosess, virksomhet eller mekanisme som tar opp en klimagass, en aerosol eller en forløper til en
klimagass fra atmosfæren,
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2) «kilde» enhver prosess, virksomhet eller mekanisme som slipper ut en klimagass, en aerosol eller en forløper til en
klimagass i atmosfæren,
3) «karbonbeholdning» hele eller en del av et bio-geokjemisk element eller system på territoriet til en medlemsstat, og der
karbon, enhver forløper til en klimagass som inneholder karbon, eller enhver klimagass som inneholder karbon, er lagret,
4) «karbonlager» massen av karbon som er lagret i en karbonbeholdning,
5) «avvirket treprodukt» ethvert produkt fra tømmeravvirkning som har forlatt stedet der tømmeret ble avvirket,
6) «skog» et landareal definert av minsteverdiene for arealets størrelse, trekronedekningen eller en tilsvarende bestandstetthet, og
potensiell trehøyde ved hogstmodenhet på det stedet der trærne vokser, som angitt for hver medlemsstat i vedlegg II. Dette
omfatter områder med trær, herunder grupper med voksende, ung, naturlig skog, eller beplantninger som ennå ikke har nådd
minsteverdiene for trekronedekning eller en tilsvarende bestandstetthet eller minste trehøyde som angitt i vedlegg II, herunder
ethvert område som normalt utgjør en del av skogarealet, men der det midlertidig ikke finnes trær som følge av menneskelige
inngrep, for eksempel avvirkning, eller på grunn av naturlige årsaker, men som kan forventes å bli skog igjen,
7) «referansenivå for skog» et anslag, uttrykt i tonn CO2-ekvivalenter per år, av gjennomsnittlige årlige nettoutslipp eller
-opptak fra forvaltede skogarealer på territoriet til en medlemsstat i tidsrommene 2021–2025 og 2026–2030, på grunnlag
av kriteriene fastsatt i denne forordning,
8) «verdi for halveringstid» det antallet år det tar for den mengden karbon som er lagret i en kategori av avvirkede
treprodukter å nå halvparten av den opprinnelige verdien,
9) «naturlige forstyrrelser» alle ikke-menneskeskapte hendelser eller omstendigheter som fører til betydelige utslipp i skog,
og som ligger utenfor den aktuelle medlemsstatens kontroll, og der medlemsstaten objektivt sett er ute av stand til å
begrense virkningene med hensyn til utslipp i vesentlig grad, også etter at de har skjedd,
10) «umiddelbar oksidasjon» en regnskapsmetode som forutsetter at utslippet i atmosfæren av hele den mengden karbon som
er lagret i avvirkede treprodukter, finner sted på avvirkningstidspunktet.
2. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 16, for å endre eller slette
definisjonene i nr. 1 i denne artikkel, eller tilføye nye definisjoner for å tilpasse nevnte nummer til den vitenskapelige eller
tekniske utviklingen og for å sikre sammenheng mellom disse definisjonene og eventuelle endringer i relevante definisjoner i
IPCCs retningslinjer vedtatt av Klimakonvensjonens partskonferanse eller partskonferansen som tjener som partsmøte for
partene i Paris-avtalen.
Artikkel 4
Forpliktelser
For tidsrommene 2021–2025 og 2026–2030 skal hver medlemsstat, idet det tas hensyn til fleksibilitetsordningene fastsatt i
artikkel 12 og 13, sikre at utslippene ikke er høyere enn opptakene, beregnet som summen av de samlede utslippene og det
samlede opptaket på sitt territorium i alle arealregnskapskategoriene som er nevnt i artikkel 2, regnskapsført i samsvar med
denne forordning.
Artikkel 5
Generelle regnskapsregler
1. Hver medlemsstat skal utarbeide og føre regnskaper som gir et korrekt bilde av de utslippene og opptakene som følger av
arealregnskapskategoriene nevnt i artikkel 2. Medlemsstatene skal sikre at deres regnskaper og andre data fastsatt i henhold til
denne forordning, er nøyaktige, fullstendige, ensartede, sammenlignbare og gjennomsiktige. Medlemsstatene skal angi utslipp
med et positivt fortegn (+) og opptak med et negativt fortegn (-).
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2. Medlemsstatene skal hindre dobbelttelling av utslipp eller opptak, særlig ved å sikre at utslipp og opptak ikke
regnskapsføres under mer enn en arealregnskapskategori.
3. Dersom arealbruken er omlagt, skal medlemsstatene 20 år etter omleggingsdatoen, endre kategoriseringen av skogarealer,
dyrket mark, gressmark, våtmarksområder, bosettinger og andre arealer, fra nevnte arealer som er omlagt til en annen arealtype,
til nevnte arealer som forblir samme arealtype.
4. Medlemsstatene skal i sine regnskaper for hver arealregnskapskategori ta med eventuelle endringer i karbonlageret i de
karbonbeholdningene som er oppført i avsnitt B i vedlegg I. Medlemsstatene kan velge ikke å ta med i sine regnskaper
endringer i karbonlagre i karbonbeholdninger, forutsatt at karbonbeholdningen ikke er en kilde. Denne muligheten til ikke å ta
med endringer i karbonlagre i regnskapene, får imidlertid ikke anvendelse i forbindelse med karbonbeholdningene av biomasse
over jorden, død ved og avvirkede treprodukter, i arealregnskapskategorien forvaltede skogarealer.
5. Medlemsstatene skal føre et fullstendig og nøyaktig register over alle data som brukes ved utarbeidingen av deres
regnskaper.
6. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 16 for å endre vedlegg I for å
gjenspeile endringer i IPCCs retningslinjer vedtatt av Klimakonvensjonens partskonferanse eller partskonferansen som tjener
som partsmøte for partene i Paris-avtalen.
Artikkel 6
Regnskapsføring av skogkledde arealer og avskogede arealer
1. Medlemsstatene skal regnskapsføre utslipp og opptak fra skogkledde arealer og avskogede arealer som samlet utslipp og
samlet opptak for hvert av årene i tidsrommene 2021–2025 og 2026–2030.
2. Som unntak fra artikkel 5 nr. 3, kan en medlemsstat, dersom arealbruken er omlagt fra dyrket mark, gressmark,
våtmarksområder, bosettinger eller andre arealer til skogarealer, endre kategoriseringen av slike arealer fra arealer som er
omlagt til skogarealer, til skogarealer som forblir skogarealer, 30 år etter omleggingsdatoen, dersom det er behørig begrunnet
basert på IPCCs retningslinjer.
3. Ved beregning av utslipp og opptak fra skogkledde arealer og avskogede arealer, skal hver medlemsstat fastsette
skogarealet ved hjelp av parametrene angitt i vedlegg II.
Artikkel 7
Regnskapsføring av forvaltet dyrket mark, forvaltet gressmark og forvaltede våtmarksområder
1. Hver medlemsstat skal regnskapsføre utslipp og opptak fra forvaltet dyrket mark beregnet som utslipp og opptak i
tidsrommene 2021–2025 og 2026–2030, minus verdien som framkommer ved å multiplisere medlemsstatens gjennomsnittlige
årlige utslipp og opptak fra forvaltet dyrket mark i basisperioden 2005–2009, med fem.
2. Hver medlemsstat skal regnskapsføre utslipp og opptak fra forvaltet gressmark beregnet som utslipp og opptak i
tidsrommene 2021–2025 og 2026–2030, minus verdien som framkommer ved å multiplisere medlemsstatens gjennomsnittlige
årlige utslipp og opptak fra forvaltet gressmark i basisperioden 2005–2009, med fem.
3. I tidsrommet 2021–2025 skal hver medlemsstat som i henhold til artikkel 2 nr. 2 tar med forvaltede våtmarksområder i
sine forpliktelser, og i tidsrommet 2026–2030 skal alle medlemsstater, regnskapsføre utslipp og opptak fra forvaltede
våtmarksområder, beregnet som utslipp og opptak i de respektive tidsrommene, minus verdien som framkommer ved å
multiplisere medlemsstatens gjennomsnittlige årlige utslipp og opptak fra forvaltede våtmarksområder i basisperioden
2005–2009, med fem.
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4. I tidsrommet 2021–2025 skal medlemsstater som i henhold til artikkel 2 nr. 2 har valgt å ikke ta med forvaltede
våtmarksområder i sine forpliktelser, likevel avgi rapport til Kommisjonen om utslipp og opptak fra arealbruk som er rapportert
som
a) våtmarksområder som forblir våtmarksområder,
b) bosettinger eller andre arealer som er omlagt til våtmarksområder, eller
c) våtmarksområder som er omlagt til bosettinger eller andre arealer.
Artikkel 8
Regnskapsføring av forvaltede skogarealer
1. Hver medlemsstat skal regnskapsføre utslipp og opptak fra forvaltede skogarealer beregnet som utslipp og opptak i
tidsrommene 2021–2025 og 2026–2030, minus verdien som framkommer ved å multiplisere medlemsstatens referansenivå for
skog for den berørte medlemsstaten, med fem.
2. Dersom resultatet av beregningen nevnt i nr. 1 i denne artikkel, er negativ i forhold til en medlemsstats referansenivå for
skog, skal den berørte medlemsstaten i sine regnskaper for forvaltede skogarealer ta med samlet nettoopptak tilsvarende høyst
3,5 % av utslippene fra denne medlemsstaten i dens basisår eller basisperiode som angitt i vedlegg III, multiplisert med fem.
Nettoopptak fra karbonbeholdninger av død ved og avvirkede treprodukter, unntatt kategorien papir nevnt i artikkel 9 nr. 1
bokstav a), i arealregnskapskategorien forvaltede skogarealer, skal ikke være underlagt denne begrensningen.
3. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2018 for tidsrommet 2021–2025, og innen 30. juni 2023 for tidsrommet
2026–2030, framlegge for Kommisjonen sine nasjonale regnskapsplaner for skogbruk, herunder et foreslått referansenivå for
skog. Den nasjonale regnskapsplanen for skogbruk skal inneholde alle de elementene som er oppført i avsnitt B i vedlegg IV,
og skal offentliggjøres, herunder via internett.
4. Medlemsstatene skal fastsette sitt referansenivå for skog basert på kriteriene angitt i avsnitt A i vedlegg IV. For Kroatias
del kan dets referansenivå for skog, i tillegg til kriteriene angitt i avsnitt A i vedlegg IV, ta hensyn til okkupasjonen av dets
territorium, samt omstendigheter under og etter krigen som har påvirket skogforvaltningen i referanseperioden.
5. Referansenivået for skog skal bygge på videreføringen av bærekraftig skogforvaltningspraksis, som dokumentert i
tidsrommet 2000–2009 med hensyn til dynamiske, aldersrelaterte skogegenskaper i nasjonale skoger, ved hjelp av de beste
tilgjengelige dataene.
Referansenivåene for skog som fastsatt i samsvar med første ledd, skal ta hensyn til den framtidige virkningen av dynamiske,
aldersrelaterte skogegenskaper for ikke unødig å begrense intensiteten i skogforvaltningen som et sentralt element i bærekraftig
skogforvaltningspraksis, med sikte på å opprettholde eller styrke langsiktige karbonsluk.
Medlemsstatene skal dokumentere sammenheng mellom de metodene og dataene som brukes til å fastsette det foreslåtte
referansenivået for skog i den nasjonale regnskapsplanen for skogbruk, og de som brukes i rapporteringen av forvaltede
skogarealer.
6. Kommisjonen skal i samråd med sakkyndige som utpekes av medlemsstatene, foreta en teknisk vurdering av de nasjonale
regnskapsplanene for skogbruk som er framlagt av medlemsstatene i samsvar med nr. 3 i denne artikkel, for å vurdere i hvilken
grad de foreslåtte referansenivåene for skog er fastsatt i samsvar med prinsippene og kravene definert i nr. 4 og 5 i denne
artikkel og i artikkel 5 nr. 1. I tillegg skal Kommisjonen rådspørre berørte parter og sivilsamfunnet. Kommisjonen skal
offentliggjøre et sammendrag av det arbeidet som er utført, herunder synspunktene fra de sakkyndige som er utpekt av
medlemsstatene, samt konklusjonene derfra.
Kommisjonen skal om nødvendig utstede tekniske anbefalinger til medlemsstatene som gjenspeiler konklusjonene i den
tekniske vurderingen, for å legge til rette for teknisk revisjon av de foreslåtte referansenivåene for skog. Kommisjonen skal
offentliggjøre disse tekniske anbefalingene.
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7. Dersom det er nødvendig på grunnlag av de tekniske vurderingene og eventuelt av de tekniske anbefalingene, skal
medlemsstatene oversende sine reviderte foreslåtte referansenivåer for skog til Kommisjonen innen 31. desember 2019 for
tidsrommet 2021–2025, og innen 30. juni 2024 for tidsrommet 2026–2030. Kommisjonen skal offentliggjøre de foreslåtte
referansenivåene for skog som medlemsstatene har meddelt den.
8. På grunnlag av de foreslåtte referansenivåene for skog som er framlagt av medlemsstatene, den tekniske vurderingen som
er utført i henhold til nr. 6 i denne artikkel, og eventuelt det reviderte foreslåtte referansenivået for skog som er framlagt i
samsvar med nr. 7 i denne artikkel, skal Kommisjonen vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 16 som endrer vedlegg
IV, med sikte på å fastsette de referansenivåene for skog som skal anvendes av medlemsstatene for tidsrommene 2021–2025 og
2026–2030.
9. Dersom en medlemsstat ikke framlegger sine referansenivåer for skog for Kommisjonen innen datoene angitt i nr. 3 i
denne artikkel og eventuelt nr. 7 i denne artikkel, skal Kommisjonen vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 16 som
endrer vedlegg IV, med sikte på å fastsette det referansenivået for skog som skal anvendes av vedkommende medlemsstat for
tidsrommet 2021–2025 eller 2026–2030, på grunnlag av eventuelle tekniske vurderinger utført i samsvar med nr. 6 i denne
artikkel.
10. De delegerte rettsaktene nevnt i nr. 8 og 9, skal vedtas innen 31. oktober 2020 for tidsrommet 2021–2025, og innen
30. april 2025 for tidsrommet 2026–2030.
11. For å sikre sammenheng som nevnt i nr. 5 i denne artikkel, skal medlemsstatene ved behov framlegge for Kommisjonen
tekniske korrigeringer som ikke krever endringer i de delegerte rettsaktene vedtatt i henhold til nr. 8 eller 9 i denne artikkel,
innen datoene nevnt i artikkel 14 nr. 1.
Artikkel 9
Regnskapsføring av avvirkede treprodukter
1. I regnskapene fastsatt i henhold til artikkel 6 nr. 1 og artikkel 8 nr. 1 om avvirkede treprodukter, skal medlemsstatene angi
utslipp og opptak som skyldes endringer i karbonbeholdningen i avvirkede treprodukter som hører inn under følgende
kategorier, ved hjelp av første ordens nedbrytingsfunksjon, metodene og standardverdiene for halveringstid som er angitt i
vedlegg V:
a) Papir.
b) Treplater.
c) Saget trelast.
2. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 16 for å endre nr. 1 i denne artikkel og vedlegg V ved
å tilføye nye kategorier av avvirkede treprodukter som har en karbonbindende effekt, basert på IPCCs retningslinjer vedtatt av
Klimakonvensjonens partskonferanse eller partskonferansen som tjener som partsmøte for partene i Paris-avtalen, og sikre
miljømessig integritet.
3. Medlemsstatene kan angi de produktene av trebaserte materialer, herunder bark, som hører inn under de eksisterende og
nye kategoriene nevnt i henholdsvis nr. 1 og 2, basert på IPCCs retningslinjer vedtatt av Klimakonvensjonens partskonferanse
eller partskonferansen som tjener som partsmøte for partene i Paris-avtalen, forutsatt at de tilgjengelige dataene er
gjennomsiktige og kan kontrolleres.
Artikkel 10
Regnskapsføring av naturlige forstyrrelser
1. Ved utløpet av hvert av tidsrommene 2021–2025 og 2026–2030 kan medlemsstatene unnta fra sine regnskaper for
skogkledde arealer og forvaltede skogarealer, klimagassutslipp som er en følge av naturlige forstyrrelser og som overstiger de
gjennomsnittlige utslippene forårsaket av naturlige forstyrrelser i perioden 2001–2020, unntatt store statistiske enkeltavvik
(«bakgrunnsnivå»). Dette bakgrunnsnivået skal beregnes i samsvar med denne artikkel og vedlegg VI.
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Dersom en medlemsstat anvender nr. 1, skal den

a) framlegge for Kommisjonen opplysninger om bakgrunnsnivået for arealregnskapskategoriene nevnt i nr. 1, og om dataene
og metodene som brukes i samsvar med vedlegg VI, og
b) unnta fra sin regnskapsføring fram til 2030 alle etterfølgende opptak på arealer som er påvirket av naturlige forstyrrelser.
3. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 16 for å endre vedlegg VI med sikte på
å revidere kravene til metode og opplysninger i nevnte vedlegg, for å gjenspeile endringer i IPCCs retningslinjer vedtatt av
Klimakonvensjonens partskonferanse eller partskonferansen som tjener som partsmøte for partene i Paris-avtalen.
Artikkel 11
Fleksibilitetsordninger
1.

En medlemsstat kan bruke

a) de generelle fleksibilitetsordningene fastsatt i artikkel 12, og
b) for å overholde forpliktelsen i artikkel 4, fleksibilitetsordningen for forvaltede skogarealer fastsatt i artikkel 13.
2. Dersom en medlemsstat ikke oppfyller kravene til overvåking fastsatt i artikkel 7 nr. 1 bokstav da) i forordning (EU)
nr. 525/2013, skal den sentrale forvalteren som er utpekt i henhold til artikkel 20 i direktiv 2003/87/EF («den sentrale
forvalteren»), midlertidig forby den aktuelle medlemsstaten å foreta overføringer eller avsetninger i henhold til artikkel 12 nr. 2
og 3 i denne forordning, eller å bruke fleksibilitetsordningen for forvaltede skogarealer i henhold til artikkel 13 i denne
forordning.
Artikkel 12
Generelle fleksibilitetsordninger
1. Dersom de samlede utslippene overstiger samlede opptak i en medlemsstat, og den aktuelle medlemsstaten har valgt å
bruke fleksibilitetsordningen og har bedt om at årlige utslippstildelinger i henhold til forordning (EU) 2018/842 slettes, skal
mengden av slettede utslippstildelinger tas i betraktning når det gjelder medlemsstatens overholdelse av sin forpliktelse i
henhold til artikkel 4 i denne forordning.
2. I den grad samlede opptak overstiger samlede utslipp i en medlemsstat, og etter fradrag av en eventuell mengde som er tatt i
betraktning i henhold til artikkel 7 i forordning (EU) 2018/842, kan den aktuelle medlemsstaten overføre den resterende mengden
opptak til en annen medlemsstat. Den overførte mengden skal tas i betraktning ved vurdering av mottakermedlemsstatens
overholdelse av sine forpliktelser i henhold til artikkel 4 i denne forordning.
3. I den grad samlede opptak overstiger samlede utslipp i en medlemsstat i tidsrommet 2021–2025, og etter fradrag av en
eventuell mengde som er tatt i betraktning i henhold til artikkel 7 i forordning (EU) 2018/842, eller som er overført til en annen
medlemsstat i henhold til nr. 2 i denne artikkel, kan den aktuelle medlemsstaten avsette den resterende mengden opptak til
tidsrommet 2026–2030.
4. For å unngå dobbelttelling skal mengden nettoopptak som er tatt i betraktning i henhold til artikkel 7 i forordning (EU)
2018/842, trekkes fra den mengden som den aktuelle medlemsstaten har tilgjengelig for overføring til en annen medlemsstat,
eller for avsetninger i henhold til nr. 2 og 3 i denne artikkel.
Artikkel 13
Fleksibilitetsordning for forvaltede skogarealer
1. Dersom samlede utslipp overstiger samlede opptak i arealregnskapskategoriene nevnt i artikkel 2, regnskapsført i samsvar
med denne forordning, i en medlemsstat, kan den aktuelle medlemsstaten bruke fleksibilitetsordningen for forvaltede
skogarealer fastsatt i denne artikkel, for å oppfylle kravene i artikkel 4.
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2. Dersom resultatet av beregningen nevnt i artikkel 8 nr. 1 er et positivt tall, skal den berørte medlemsstaten ha rett til
kompensasjon for disse utslippene, forutsatt at
a) medlemsstaten i sin strategi som er framlagt i samsvar med artikkel 4 i forordning (EU) nr. 525/2013, har tatt med
pågående eller planlagte særlige tiltak for å sikre bevaring eller styrking, etter hva som er relevant, av karbonsluk og
-reservoarer i skog, og
b) samlede utslipp i Unionen ikke overstiger samlede opptak i arealregnskapskategoriene nevnt i artikkel 2 i denne forordning,
for det tidsrommet som medlemsstaten har til hensikt å bruke kompensasjonen i. Ved vurdering av hvorvidt samlede utslipp
i Unionen overstiger samlede opptak, skal Kommisjonen sikre at dobbelttelling unngås i medlemsstatene, særlig ved
gjennomføringen av fleksibilitetsordningene fastsatt i denne forordning og i forordning (EU) 2018/842.
3.

Når det gjelder størrelsen på kompensasjonen, kan den berørte medlemsstaten bare få kompensasjon for

a) karbonsluk som er regnskapsført som utslipp mot dens referansenivå for skog, og
b) opp til den største kompensasjonen for denne medlemsstaten fastsatt i vedlegg VII, for tidsrommet 2021–2030.
4. Finland kan få kompensasjon for utslipp på inntil 10 millioner tonn CO2-ekvivalenter, forutsatt at vilkårene oppført i nr. 2
bokstav a) og b) er oppfylt.
Artikkel 14
Samsvarskontroll
1. Innen 15. mars 2027 for tidsrommet 2021–2025, og innen 15. mars 2032 for tidsrommet 2026–2030, skal medlemsstatene
framlegge for Kommisjonen en samsvarsrapport som inneholder balansen for samlede utslipp og samlede opptak for det
aktuelle tidsrommet for hver av arealregnskapskategoriene som er angitt i artikkel 2, ved hjelp av regnskapsreglene fastsatt i
denne forordning.
Rapporten skal også inneholde, dersom det er relevant, nærmere opplysninger om hensikten om å bruke fleksibilitetsordningene
nevnt i artikkel 11 og tilhørende mengder, eller om bruken av slike fleksibilitetsordninger og tilhørende mengder.
2. Kommisjonen skal foreta en omfattende gjennomgåelse av samsvarsrapportene fastsatt i henhold til nr. 1 i denne artikkel,
for å vurdere samsvar med artikkel 4.
3. Kommisjonen skal i 2027 utarbeide en rapport for tidsrommet 2021–2025, og i 2032 for tidsrommet 2026–2030, om
Unionens samlede utslipp og samlede opptak av klimagasser for hver av arealregnskapskategoriene nevnt i artikkel 2, beregnet
som de samlede rapporterte utslippene og samlede rapporterte opptakene for tidsrommet, minus verdien som framkommer ved
å multiplisere Unionens gjennomsnittlige rapporterte årlige utslipp og opptak i tidsrommet 2000–2009, med fem.
4. Det europeiske miljøbyrået skal bistå Kommisjonen i gjennomføringen av rammen for overvåking og samsvar fastsatt i
denne artikkel, i samsvar med dets årlige arbeidsprogram.
Artikkel 15
Register
1. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 16 i denne forordning for å utfylle denne forordning
med henblikk på å fastsette regler for registrering av mengden av utslipp og opptak for hver arealregnskapskategori i hver
medlemsstat, og for å sikre at regnskapsføringen utført i forbindelse med gjennomføringen av fleksibilitetsordningene fastsatt i
artikkel 12 og 13 i denne forordning gjennom EU-registeret opprettet i henhold til artikkel 10 i forordning (EU) nr. 525/2013, er
nøyaktig.
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2. Den sentrale forvalteren skal gjennomføre en automatisk kontroll av hver enkelt transaksjon i henhold til denne forordning
og om nødvendig blokkere transaksjoner for å sikre at det ikke forekommer uregelmessigheter.
3.

Opplysningene nevnt i nr. 1 og 2, skal være tilgjengelige for offentligheten.
Artikkel 16
Utøvelse av delegert myndighet

1.

Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel.

2. Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 3 nr. 2, artikkel 5 nr. 6, artikkel 8 nr. 8 og 9, artikkel 9
nr. 2, artikkel 10 nr. 3 og artikkel 15 nr. 1, skal gis Kommisjonen for en periode på fem år fra 9. juli 2018. Kommisjonen skal
utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før utgangen av femårsperioden. Den delegerte
myndigheten skal stilltiende forlenges med perioder av samme varighet med mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter
seg slik forlengelse senest tre måneder før utgangen av hver periode.
3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 3 nr. 2, artikkel 5 nr. 6, artikkel 8 nr. 8 og 9, artikkel 9 nr. 2, artikkel 10 nr. 3
og artikkel 15 nr. 1, kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. Beslutningen om tilbakekalling
innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den får anvendelse dagen etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av
delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft.
4. Før Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den rådspørre sakkyndige utpekt av hver medlemsstat i samsvar med
prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming.
5.

Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette.

6. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 3 nr. 2, artikkel 5 nr. 6, artikkel 8 nr. 8 og 9, artikkel 9 nr. 2, artikkel 10
nr. 3 og artikkel 15 nr. 1, skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse innen en frist på
to måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet eller Rådet, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet før
utløpet av nevnte frist har underrettet Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller
Rådets initiativ forlenges denne fristen med to måneder.
Artikkel 17
Gjennomgåelse
1. Denne forordning skal gjennomgås jevnlig, idet det blant annet tas hensyn til den internasjonale utviklingen og arbeidet
for å nå de langsiktige målene i Paris-avtalen.
På grunnlag av resultatene i rapporten utarbeidet i henhold til artikkel 14 nr. 3, og resultatene av vurderingen utført i henhold til
artikkel 13 nr. 2 bokstav b), skal Kommisjonen om nødvendig framlegge forslag for å sikre integriteten i Unionens generelle
mål for reduksjon av klimagassutslipp for 2030 og dens bidrag til å nå målene i Paris-avtalen.
2. Kommisjonen skal innen seks måneder etter hver globale gjennomgang avtalt i henhold til artikkel 14 i Paris-avtalen,
framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om anvendelsen av denne forordning, herunder, dersom det er relevant,
en vurdering av virkningene av fleksibilitetsordningene nevnt i artikkel 11, samt om denne forordnings bidrag til Unionens
generelle mål for reduksjon av klimagassutslipp for 2030 og dens bidrag til oppnåelse av målene i Paris-avtalen, særlig med
hensyn til behovet for ytterligere EU-politikk og -tiltak, herunder en ramme for tiden etter 2030, i lys av den nødvendige
økningen i utslippsreduksjoner og opptak av klimagasser i Unionen, og skal også eventuelt framlegge forslag.
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Artikkel 18
Endringer av forordning (EU) nr. 525/2013
I forordning (EU) nr. 525/2013 gjøres følgende endringer:
1) I artikkel 7 nr. 1 gjøres følgende endringer:
a) Ny bokstav skal lyde:
«da)

Fra og med 2023, sine utslipp og opptak omfattet av artikkel 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EU)
2018/841(*), i samsvar med metodene angitt i vedlegg IIIa til denne forordning.

__________
(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/841 av 30. mai 2018 om tilføyelse av utslipp og opptak av
klimagasser fra arealbruk, arealbruksendring og skogbruk i klima- og energirammen for 2030, og om endring av
forordning (EU) nr. 525/2013 og beslutning nr. 529/2013/EU (EUT L 156 av 19.6.2018, s. 1).»
b) Nytt ledd skal lyde:
«En medlemsstat kan søke Kommisjonen om unntak fra bokstav da) i første ledd for å kunne benytte en annen metode
enn den som er angitt i vedlegg IIIa, dersom den metodeforbedringen som kreves, ikke kan oppnås tidsnok til at
forbedringen skal kunne tas i betraktning i klimagassfortegnelsene for tidsrommet 2021–2030, eller dersom kostnaden
ved metodeforbedringen ville være uforholdsmessig høy sammenlignet med nytten av å benytte en slik metode for å
forbedre regnskapsføringen av utslipp og opptak på grunn av at utslippene og opptakene fra de aktuelle
karbonbeholdningene er så ubetydelige. Medlemsstater som ønsker å benytte dette unntaket, skal framlegge en
grunngitt søknad for Kommisjonen innen 31. desember 2020, der det angis når metodeforbedringen kan gjennomføres,
den alternative metoden som foreslås, eller begge deler, samt en vurdering av mulige virkninger på nøyaktigheten av
regnskapsføringen. Kommisjonen kan be om ytterligere opplysninger som skal framlegges innen en bestemt, rimelig
frist. Dersom Kommisjonen anser at søknaden er begrunnet, skal den gi unntak. Dersom Kommisjonen avslår
søknaden, skal den begrunne sin beslutning.»
2) I artikkel 13 nr. 1 bokstav c) skal nytt punkt lyde:
«viii) fra og med 2023, opplysninger om nasjonale politikker og virkemidler som er gjennomført for å oppfylle deres
forpliktelser i henhold til forordning (EU) 2018/841, og opplysninger om ytterligere nasjonale politikker og
virkemidler som er planlagt med sikte på å begrense klimagassutslipp eller styrke karbonsluk, utover deres
forpliktelser i henhold til nevnte forordning.»
3) I artikkel 14 nr. 1 skal ny bokstav lyde:
«ba)

fra og med 2023, samlede klimagassframskrivninger og separate anslag over forventede utslipp og opptak av
klimagasser som omfattes av forordning (EU) 2018/841,»

4) Nytt vedlegg skal lyde:
«VEDLEGG IIIA

Metoder for overvåking og rapportering nevnt i artikkel 7 nr. 1 bokstav da)
Strategi 3: Geografiske data over omlegging av arealbruk i samsvar med IPCCs retningslinjer fra 2006 for nasjonale
fortegnelser over klimagasser.
Nivå 1-metode i samsvar med IPCCs retningslinjer fra 2006 for nasjonale fortegnelser over klimagasser.
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Ved utslipp og opptak for en karbonbeholdning som utgjør minst 25–30 % av utslippene eller opptakene i en kilde- eller
karbonslukkategori som er prioritert i en medlemsstats nasjonale fortegnelsessystem, fordi dens anslag har en betydelig
innvirkning på statens samlede fortegnelse over klimagasser med hensyn til de absolutte utslipps- og opptaksnivåene, på
utviklingen i utslipp og opptak eller på usikkerheten med hensyn til utslipp og opptak i arealbrukskategoriene, brukes minst
nivå 2-metoden i samsvar med IPCCs retningslinjer fra 2006 for nasjonale fortegnelser over klimagasser.
Medlemsstatene oppfordres til å bruke nivå 3-metoden, i samsvar med IPCCs retningslinjer fra 2006 for nasjonale
fortegnelser over klimagasser.»
Artikkel 19
Endring av beslutning nr. 529/2013/EU
I beslutning nr. 529/2013/EU gjøres følgende endringer:
1) I artikkel 3 nr. 2 utgår første ledd.
2) I artikkel 6 utgår nr. 4.
Artikkel 20
Ikrafttredelse
Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Strasbourg 30. mai 2018.

For Europaparlamentet

For Rådet

A. TAJANI

L. PAVLOVA

President

Formann
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VEDLEGG I
KLIMAGASSER OG KARBONBEHOLDNINGER

A. Klimagasser som nevnt i artikkel 2:
a) Karbondioksid (CO2).
b) Metan (CH4).
c) Dinitrogenoksid (N2O).
Disse klimagassene skal uttrykkes i tonn CO2-ekvivalenter og fastsettes i samsvar med forordning (EU) nr. 525/2013.
B. Karbonbeholdninger som nevnt i artikkel 5 nr. 4:
a) Biomasse over jorden.
b) Biomasse under jorden.
c) Strø.
d) Død ved.
e) Organisk karbon i jord.
f)

Avvirkede treprodukter i arealregnskapskategoriene for skogkledde arealer og forvaltede skogarealer.
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VEDLEGG II
MINSTEVERDIER FOR PARAMETRER FOR AREALETS STØRRELSE, TREKRONEDEKNING OG TREHØYDE
Medlemsstat

Areal (hektar)

Trekronedekning (%)

Trehøyde (m)

Belgia

0,5

20

5

Bulgaria

0,1

10

5

Den tsjekkiske republikk

0,05

30

2

Danmark

0,5

10

5

Tyskland

0,1

10

5

Estland

0,5

30

2

Irland

0,1

20

5

Hellas

0,3

25

2

Spania

1,0

20

3

Frankrike

0,5

10

5

Kroatia

0,1

10

2

Italia

0,5

10

5

Kypros

0,3

10

5

Latvia

0,1

20

5

Litauen

0,1

30

5

Luxembourg

0,5

10

5

Ungarn

0,5

30

5

Malta

1,0

30

5

Nederland

0,5

20

5

Østerrike

0,05

30

2

Polen

0,1

10

2

Portugal

1,0

10

5

Romania

0,25

10

5

Slovenia

0,25

30

2

Slovakia

0,3

20

5

Finland

0,5

10

5

Sverige

0,5

10

5

Det forente kongerike

0,1

20

2
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VEDLEGG III
BASISÅR ELLER BASISPERIODE FOR BEREGNING AV TAK I HENHOLD TIL ARTIKKEL 8 NR. 2
Medlemsstat

Basisår/-periode

Belgia

1990

Bulgaria

1988

Den tsjekkiske republikk

1990

Danmark

1990

Tyskland

1990

Estland

1990

Irland

1990

Hellas

1990

Spania

1990

Frankrike

1990

Kroatia

1990

Italia

1990

Kypros

1990

Latvia

1990

Litauen

1990

Luxembourg

1990

Ungarn

1985-87

Malta

1990

Nederland

1990

Østerrike

1990

Polen

1988

Portugal

1990

Romania

1989

Slovenia

1986

Slovakia

1990

Finland

1990

Sverige

1990

Det forente kongerike

1990
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VEDLEGG IV

NASJONAL REGNSKAPSPLAN FOR SKOGBRUK SOM INNEHOLDER EN MEDLEMSSTATS REFERANSENIVÅ FOR SKOG

A. Kriterier og retningslinjer for fastsettelse av referansenivå for skog
En medlemsstats referansenivå for skog skal fastsettes i samsvar med følgende kriterier:
a) Referansenivået skal være i samsvar med målet om å oppnå en balanse mellom menneskeskapte utslipp av klimagasser
fra kilder og opptak av klimagasser i karbonsluk i annen halvdel av dette århundret, herunder ved å øke potensielle
opptak i aldrende skog, som ellers kan bli karbonsluk med gradvis fallende opptak.
b) Referansenivået skal sikre at bare det faktum at karbonlagre finnes, ikke tas med i regnskapet.
c) Referansenivået bør sikre et solid og troverdig regnskapssystem som sikrer at utslipp og opptak som stammer fra bruk
av biomasse, regnskapsføres på riktig måte.
d) Referansenivået skal omfatte karbonbeholdningen i avvirkede treprodukter, og derved gi en sammenligning mellom
antakelsen om umiddelbar oksidasjon og anvendelsen av første ordens nedbrytingsfunksjon og verdiene for
halveringstid.
e) Et konstant forhold mellom fast utnyttelse og energiutnyttelse av biomasse fra skogbruk som dokumentert i tidsrommet
2000–2009, forutsettes.
f)

Referansenivået bør være i samsvar med målet om å bidra til å bevare det biologiske mangfoldet og en bærekraftig
bruk av naturressursene, som fastsatt i skogstrategien for EU, medlemsstatenes nasjonale skogbrukspolitikk og EUs
strategi for biologisk mangfold.

g) Referansenivået skal være i samsvar med de nasjonale framskrivningene for menneskeskapte utslipp av klimagasser fra
kilder og opptak av klimagasser i karbonsluk, rapportert i henhold til forordning (EU) nr. 525/2013.
h) Referansenivået skal være i samsvar med klimagassfortegnelsene og relevante historiske data, og skal bygge på
gjennomsiktige, fullstendige, ensartede, sammenlignbare og nøyaktige opplysninger. Særlig skal modellen som brukes
til å framstille referansenivået, kunne gjengi historiske data fra den nasjonale klimagassfortegnelsen.
B. Elementer i den nasjonale regnskapsplanen for skogbruk
Den nasjonale regnskapsplanen for skogbruk som er framlagt i henhold til artikkel 8, skal inneholde følgende elementer:
a) En generell beskrivelse av fastsettelsen av referansenivået for skog og en beskrivelse av hvordan det er tatt hensyn til
kriteriene i denne forordning.
b) Identifikasjon av karbonbeholdninger og klimagasser som inngår i referansenivået for skog, grunnene til å utelate en
karbonbeholdning fra fastsettelsen av referansenivået for skog, og dokumentasjon av sammenhengen mellom
karbonbeholdningene som inngår i referansenivået for skog.
c) En beskrivelse av strategier, metoder og modeller, herunder kvantitative opplysninger, som benyttes ved fastsettelsen
av referansenivået for skog, i samsvar med den nyeste framlagte nasjonale fortegnelsesrapporten, og en beskrivelse av
dokumenterte opplysninger om praksis for og intensitet i bærekraftig skogforvaltning samt vedtatt nasjonal politikk.
d) Opplysninger om hvordan avvirkningsgraden forventes å utvikle seg ved ulike politiske scenarioer.
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e) En beskrivelse av hvordan hvert av følgende elementer ble tatt i betraktning ved fastsettelsen av referansenivået for
skog:
i) Skogforvaltningsareal.
ii) Utslipp og opptak fra skog og avvirkede treprodukter som vist i klimagassfortegnelser og relevante historiske data.
iii) Skogegenskaper, herunder dynamiske aldersrelaterte skogegenskaper, tilvekst, rotasjonslengde og andre opplysninger om skogforvaltningsvirksomhet under «normal tilstand».
iv) Historiske og framtidige avvirkningsgrader fordelt etter energirelatert og ikke-energirelatert bruk.
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VEDLEGG V
FØRSTE ORDENS NEDBRYTINGSFUNKSJON, METODER OG STANDARDVERDIER FOR HALVERINGSTID FOR AVVIRKEDE
TREPRODUKTER

Metodespørsmål
—

Dersom det ikke er mulig å skjelne mellom avvirkede treprodukter i arealregnskapskategoriene skogkledde arealer og
forvaltede skogarealer, kan en medlemsstat velge å regnskapsføre avvirkede treprodukter ut fra den forutsetningen at alle
utslipp og opptak forekom på forvaltede skogarealer.

— Avvirkede treprodukter på fyllplasser for fast avfall og avvirkede treprodukter som ble avvirket til energiformål, skal
regnskapsføres på grunnlag av umiddelbar oksidasjon.
—

Importerte avvirkede treprodukter, uansett opprinnelse, skal ikke regnskapsføres av importmedlemsstaten («produksjonsmetoden»).

— For eksporterte avvirkede treprodukter viser landspesifikke data til landspesifikke verdier for halveringstid og bruk av
avvirkede treprodukter i importstaten.
—

Landspesifikke verdier for halveringstid for avvirkede treprodukter som bringes i omsetning i Unionen, bør ikke avvike fra
dem som brukes av importmedlemsstaten.

—

Medlemsstatene kan, bare til informasjonsformål, i sine innsendte data ta med opplysninger om andelen tre brukt til
energiformål, som er importert fra stater utenfor Unionen, samt opprinnelsesstatene for slikt tre.

Medlemsstatene kan bruke landspesifikke metoder og verdier for halveringstid i stedet for de metodene og standardverdiene for
halveringstid som er angitt i dette vedlegg, forutsatt at slike metoder og verdier fastsettes på grunnlag av gjennomsiktige og
kontrollerbare data, og at metodene som brukes, er minst like detaljerte og nøyaktige som dem som er angitt i dette vedlegg.
Standardverdier for halveringstid:
Verdien for halveringstid er det antall år det tar for den mengden karbon som er lagret i en kategori av avvirkede treprodukter, å
nå halvparten av sin opprinnelige verdi.
Standardverdiene for halveringstid er følgende:
a) 2 år for papir.
b) 25 år for treplater.
c) 35 år for saget trelast.
Medlemsstatene kan angi de produktene av trebaserte materialer, herunder bark, som hører inn kategoriene nevnt i bokstav a),
b) og c) over, basert på IPCCs retningslinjer vedtatt av Klimakonvensjonens partskonferanse eller partskonferansen som tjener
som partsmøte for partene i Paris-avtalen, forutsatt at de tilgjengelige dataene er gjennomsiktige og kan kontrolleres.
Medlemsstatene kan også bruke landspesifikke underkategorier for alle disse kategoriene.
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VEDLEGG VI

BEREGNING AV BAKGRUNNSNIVÅER FOR NATURLIGE FORSTYRRELSER

1. Ved beregning av bakgrunnsnivået skal det gis følgende opplysninger:
a) Historiske utslippsnivåer som skyldes naturlig forstyrrelser.
b) Type(r) av naturlige forstyrrelser som inngår i anslaget.
c) Anslag over samlede årlige utslipp for disse typene av naturlige forstyrrelser for tidsrommet 2001–2020, oppført etter
arealregnskapskategorier.
d) En dokumentasjon av tidsserienes sammenheng for alle relevante parametrer, herunder minsteareal, metoder for
utslippsanslag og dekning av karbonbeholdninger og gasser.
2. Bakgrunnsnivået beregnes som gjennomsnittet for tidsserien 2001–2020, unntatt alle år da det ble registrert unormale
utslippsnivåer, dvs. unntatt alle store statistiske enkeltavvik. Identifikasjon av store statistiske enkeltavvik skal skje på
følgende måte:
a) Beregn den aritmetiske gjennomsnittsverdien og standardavviket for hele tidsserien 2001–2020.
b) Unnta fra tidsserien alle år da det årlige utslippet ligger mer enn to ganger standardavviket fra gjennomsnittet.
c) Beregn på nytt den aritmetiske gjennomsnittsverdien og standardavviket for hele tidsserien 2001–2020, minus årene
unntatt i bokstav b).
d) Gjenta bokstav b) og c) til det ikke lenger kan identifiseres store enkeltavvik.
3. Etter beregning av bakgrunnsnivået i samsvar med nr. 2 i dette vedlegg, kan den utslippsmengden som overstiger
bakgrunnsnivået, utelukkes i samsvar med artikkel 10, dersom utslippene i et bestemt år i tidsrommene 2021–2025 og
2026–2030 overstiger bakgrunnsnivået pluss en margin. Marginen skal være lik et sannsynlighetsnivå på 95 %.
4. Følgende utslipp skal ikke unntas:
a) Utslipp som følge av avvirkning og resthogst som fant sted på arealet som følge av naturlige forstyrrelser.
b) Utslipp som følge av kontrollert brenning som fant sted på arealet i løpet av et vilkårlig år i tidsrommet 2021–2025
eller 2026–2030.
c) Utslipp på arealer som har vært gjenstand for avskoging som følge av naturlige forstyrrelser.
5. Opplysningskravene i henhold til artikkel 10 nr. 2 omfatter følgende:
a) Identifikasjon av alle landarealer som er påvirket av naturlige forstyrrelser i det bestemte året, herunder deres
geografiske beliggenhet, det aktuelle tidsrommet og typene av naturlige forstyrrelser.
b) Dokumentasjon på at ingen avskoging har funnet sted i resten av tidsrommet 2021–2025 eller 2026–2030 på arealer
som er påvirket av naturlige forstyrrelser og der utslipp ble unntatt fra regnskapsføringen.
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c) En beskrivelse av kontrollerbare metoder og kriterier som skal brukes til å identifisere avskoging på disse arealene i de
etterfølgende årene i tidsrommet 2021–2025 eller 2026–2030.
d) Dersom det er mulig, en beskrivelse av tiltak som medlemsstaten har truffet for å forebygge eller begrense virkningene
av disse naturlige forstyrrelsene.
e) Dersom det er mulig, en beskrivelse av tiltak som medlemsstatene har truffet for å rehabilitere de arealene som er
påvirket av disse naturlige forstyrrelsene.
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VEDLEGG VII
STØRSTE TILGJENGELIGE KOMPENSASJON I HENHOLD TIL FLEKSIBILITETSORDNINGEN FOR FORVALTEDE
SKOGAREALER NEVNT I ARTIKKEL 13 NR. 3 BOKSTAV B)
Rapporterte gjennomsnittlige opptak i
karbonsluk fra skogarealer for tidsrommet
2000–2009 i millioner tonn CO2-ekvivalenter
per år

Kompensasjonsgrense uttrykt i millioner tonn
CO2-ekvivalenter for tidsrommet 2021–2030

Belgia

–3,61

–2,2

Bulgaria

–9,31

–5,6

Den tsjekkiske republikk

–5,14

–3,1

Danmark

–0,56

–0,1

Tyskland

–45,94

–27,6

Estland

–3,07

–9,8

Irland

–0,85

–0,2

Hellas

–1,75

–1,0

Spania

–26,51

–15,9

Frankrike

–51,23

–61,5

Kroatia

–8,04

–9,6

Italia

–24,17

–14,5

Kypros

–0,15

–0,03

Latvia

–8,01

–25,6

Litauen

–5,71

–3,4

Luxembourg

–0,49

–0,3

Ungarn

–1,58

–0,9

Malta

0,00

0,0

Nederland

–1,72

–0,3

Østerrike

–5,34

–17,1

Polen

–37,50

–22,5

Portugal

–5,13

–6,2

Romania

–22,34

–13,4

Slovenia

–5,38

–17,2

Slovakia

–5,42

–6,5

Finland

–36,79

–44,1

Sverige

–39,55

–47,5

Det forente kongerike

–16,37

–3,3

Medlemsstat
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JUDGMENT OF THE COURT (Sixth Chamber)
13 March 2019 (*)
(Action for annulment — Directive (EU) 2016/2284 — Reduction of national emissions of certain
atmospheric pollutants — Adoption of EU legal acts — Course of the legislative procedure — Article 4(3)
TEU — Principle of sincere cooperation — Actual exercise of the EU legislature’s discretion — Impact
assessment — Sufficient assessment of the effects of the contested measure — Article 5(4) TEU —
Principle of proportionality — Article 4(2) TEU — Equality of Member States before the Treaties —
Article 191(2) TFEU — Environmental policy of the European Union — Consideration of the diversity of
the regions of the European Union — Judicial review)
In Case C‑128/17,
ACTION for annulment under Article 263 TFEU, brought on 10 March 2017,
Republic of Poland, represented by B. Majczyna, acting as Agent,
applicant,
supported by:
Hungary, represented by M.Z. Fehér, G. Koós and E. Tóth, acting as Agents,
Romania, represented by C. Canţăr, R.H. Radu, A. Wellman and M. Chicu, acting as Agents,
interveners,
v
European Parliament, represented by A. Tamás and A. Pospíšilová Padowska, acting as Agents,
Council of the European Union, represented by M. Simm, A.‑Z. Varfi, K. Adamczyk Delamarre and
A. Sikora‑Kalėda, acting as Agents,
defendants,
supported by:
European Commission, represented by K. Petersen, K. Herrmann and G. Gattinara, acting as Agents,
intervener,
THE COURT (Sixth Chamber),
composed of J.‑C. Bonichot (Rapporteur), President of the First Chamber, acting as President of the Sixth
Chamber, E. Regan and C.G. Fernlund, Judges,
Advocate General: N. Wahl,
Registrar: A. Calot Escobar,
having regard to the written procedure,
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having decided, after hearing the Advocate General, to proceed to judgment without an Opinion,
gives the following
Judgment
1

By its application, the Republic of Poland asks the Court, primarily, to annul Directive (EU) 2016/2284 of
the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 on the reduction of national emissions
of certain atmospheric pollutants, amending Directive 2003/35/EC and repealing Directive 2001/81/EC
(OJ 2016 L 344, p. 1) (‘the contested directive’), and, in the alternative, to annul that directive in so far as
it establishes national commitments for the reduction of such emissions for 2030 onwards.
Legal framework
The contested directive

2

Recitals 1, 3, 5 to 9, 10, 13, 14, 18 and 19 of the contested directive are worded as follows:
‘(1)

Significant progress has been achieved over the past 20 years in the Union in the field of
anthropogenic air emissions and air quality, in particular through a dedicated Union policy, including
the Communication from the Commission of 21 September 2005 entitled “Thematic Strategy on Air
Pollution” (the “TSAP”) [COM(2005) 446 final]. … However, as indicated in the Communication
from the Commission of 18 December 2013 entitled “A Clean Air Programme for Europe”
[COM(2013) 918 final] (the “revised TSAP”), significant negative impacts on and risks to human
health and the environment remain.

…
(3)

The revised TSAP sets out new strategic objectives for the period up to 2030 with a view to moving
further towards the Union’s long-term objective on air quality.

…
(5)

Member States and the Union are parties to the United Nations Economic Commission for Europe
(UNECE) Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution of [13 November] 1979 (the
“LRTAP Convention”) and to several of its Protocols, including the Protocol to Abate Acidification,
Eutrophication and Ground-level Ozone of 1999, which was revised in 2012 (the “revised
Gothenburg Protocol”).

(6)

As regards the year 2020 and thereafter, the revised Gothenburg Protocol sets out new emission
reduction commitments, taking the year 2005 as a base year, for each party regarding sulphur
dioxide, nitrogen oxides, non-methane volatile organic compounds, ammonia and fine particulate
matter, …

(7)

The national emission ceiling regime established by Directive 2001/81/EC [of the European
Parliament and of the Council of 23 October 2001 on national emission ceilings for certain
atmospheric pollutants (OJ 2001 L 309, p. 22)] should therefore be revised in order to align it with
the international commitments of the Union and the Member States. To that effect, the national
emission reduction commitments for any year from 2020 to 2029 in this Directive are identical to
those set in the revised Gothenburg Protocol.

(8)

Member States should implement this Directive in a way that contributes effectively to achieving
the Union’s long-term objective on air quality, as supported by the guidelines of the World Health
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Organisation, …
(9)

This Directive should also contribute to achieving, in a cost-effective manner, the air quality
objectives set out in Union legislation and to mitigating climate change impacts in addition to
improving air quality globally and to improving synergies with Union climate and energy policies,
while avoiding duplication of existing Union legislation.

(10)

This Directive also contributes to reducing the health-related costs of air pollution in the Union by
improving Union citizens’ well-being, as well as to favouring the transition to a green economy.

…
(13)

Member States should comply with the emission reduction commitments set out in this Directive
from 2020 to 2029 and from 2030 onwards. In order to ensure demonstrable progress towards the
2030 commitments, Member States should identify indicative emission levels in 2025 which would
be technically feasible and would not entail disproportionate costs, and should endeavour to comply
with such levels. Where the 2025 emissions cannot be limited in accordance with the determined
reduction trajectory, Member States should explain the reasons for that deviation as well as the
measures that would bring the Member States back on their trajectory in their subsequent reports to
be prepared pursuant to this Directive.

(14)

The national emission reduction commitments set out in this Directive for 2030 onwards are based
on the estimated reduction potential of each Member State contained in the TSAP Report no 16 of
January 2015 (“TSAP 16”), on technical examination of the differences between national estimates
and those in TSAP 16, and on the political objective to maintain the overall health impact reduction
by 2030 (compared with 2005) as close as possible to that of the Commission proposal for this
Directive. To enhance transparency, the Commission should publish the underlying assumptions
used in TSAP 16.

…

3

(18)

Each Member State should draw up, adopt and implement a national air pollution control
programme with a view to complying with its emission reduction commitments, and to contributing
effectively to the achievement of the air quality objectives. …

(19)

In order to reduce emissions from anthropogenic sources, national air pollution control
programmes should consider measures applicable to all relevant sectors, including agriculture,
energy, industry, road transport, inland shipping, domestic heating and use of non-road mobile
machinery and solvents. However, Member States should be entitled to decide on the measures to
adopt in order to comply with the emission reduction commitments set out in this Directive.’

Article 1 of the contested directive provides:
‘1.
In order to move towards achieving levels of air quality that do not give rise to significant negative
impacts on and risks to human health and the environment, this Directive establishes the emission
reduction commitments for the Member States’ anthropogenic atmospheric emissions of sulphur dioxide
(SO2), nitrogen oxides (NOx), non-methane volatile organic compounds (NMVOC), ammonia (NH3) and
fine particulate matter (PM2.5) and requires that national air pollution control programmes be drawn up,
adopted and implemented and that emissions of those pollutants and the other pollutants referred to in
Annex I, as well as their impacts, be monitored and reported.
2.

This Directive also contributes to achieving:

(a)

the air quality objectives set out in Union legislation and progress towards the Union’s long-term
objective of achieving levels of air quality in line with the air quality guidelines published by the
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World Health Organisation;

4

(b)

the Union’s biodiversity and ecosystem objectives in line with the 7th Environment Action
Programme;

(c)

enhanced synergies between the Union’s air quality policy and other relevant Union policies, in
particular climate and energy policies.’

Article 4 of that directive provides:
‘1.
Member States shall, as a minimum, limit their annual anthropogenic emissions of sulphur dioxide,
nitrogen oxides, non-methane volatile organic compounds, ammonia and fine particulate matter in
accordance with the national emission reduction commitments applicable from 2020 to 2029 and from
2030 onwards, as laid down in Annex II.
2.
Without prejudice to paragraph 1, Member States shall take the necessary measures aimed at limiting
their 2025 … emissions …. The indicative levels of those emissions shall be determined by a linear
reduction trajectory established between their emission levels defined by the emission reduction
commitments for 2020 and the emission levels defined by the emission reduction commitments for 2030.
Member States may follow a non-linear reduction trajectory if this is economically or technically more
efficient, and provided that as from 2025 it converges progressively on the linear reduction trajectory and
that it does not affect any emission reduction commitment for 2030. Member States shall set out that nonlinear reduction trajectory and the reasons for following it in the national air pollution control programmes
to be submitted to the Commission in accordance with Article 10(1).
Where the emissions for 2025 cannot be limited in accordance with the determined reduction trajectory,
Member States shall explain the reasons for that deviation as well as the measures that would bring the
Member States back on their trajectory in the subsequent informative inventory reports to be provided to
the Commission in accordance with Article 10(2).
…’

5

Under Article 5(3) of the contested directive:
‘If in a given year a Member State, for which one or more reduction commitments laid down in Annex II
are set at a more stringent level than the cost-effective reduction identified in TSAP 16, cannot comply
with the relevant emission reduction commitment after having implemented all cost-effective measures, it
shall be deemed to comply with that relevant emission reduction commitment for a maximum of five
years, provided that for each of those years it compensates for that non-compliance by an equivalent
emission reduction of another pollutant referred to in Annex II.’

6

Article 14(3) of the directive is worded as follows:
‘The Commission shall publish on its website:
(a)

the underlying assumptions considered for each Member State for the definition of their national
emission reduction potential used to prepare TSAP 16;

…’
7

Annex II to the contested directive contains a list setting out, for each Member State, the national emission
reduction commitments, valid for the period from 2020 to 2029 and from 2030 onwards.

8

Under Annex III, Part I, point 1, to that directive:
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‘The initial national air pollution control programmes referred to in Articles 6 and 10 shall at least cover
the following content:
…
(b)

the policy options considered to comply with the emission reduction commitments for the period
between 2020 and 2029 and for 2030 onwards and the intermediate emission levels determined for
2025 and to contribute to further improve the air quality, and their analysis, including the method of
analysis; where available, the individual or combined impacts of the policies and measures on
emission reductions, air quality and the environment and the associated uncertainties;

…
(d)

where relevant, an explanation of the reasons why the indicative emission levels for 2025 cannot be
met without measures entailing disproportionate costs;

…’
The Interinstitutional Agreement on Better Law-Making
9

The Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union
and the European Commission of 13 April 2016, entitled ‘Better Law-Making’ (OJ 2016 L 123, p. 1) (‘the
Interinstitutional Agreement on Better Law-Making’), includes, in Title III, headed ‘Tools for better lawmaking’, points 12 to 15 of that agreement, which read as follows:
‘12.
The three Institutions agree on the positive contribution of impact assessments in improving the
quality of Union legislation.
Impact assessments are a tool to help the three Institutions reach well-informed decisions and not a
substitute for political decisions within the democratic decision-making process. Impact assessments must
not lead to undue delays in the law-making process or prejudice the co-legislators’ capacity to propose
amendments.
Impact assessments should cover the existence, scale and consequences of a problem and the question
whether or not Union action is needed. They should map out alternative solutions and, where possible,
potential short and long-term costs and benefits, assessing the economic, environmental and social impacts
in an integrated and balanced way and using both qualitative and quantitative analyses. The principles of
subsidiarity and proportionality should be fully respected, as should fundamental rights. … Impact
assessments should be based on accurate, objective and complete information and should be proportionate
as regards their scope and focus.
13.
…

The Commission will carry out impact assessments of its legislative and non-legislative initiatives

14.
The European Parliament and the Council, upon considering Commission legislative proposals, will
take full account of the Commission’s impact assessments. …
15.
The European Parliament and the Council will, when they consider this to be appropriate and
necessary for the legislative process, carry out impact assessments in relation to their substantial
amendments to the Commission’s proposal. The European Parliament and the Council will, as a general
rule, take the Commission’s impact assessment as the starting point for their further work. The definition
of a “substantial” amendment should be for the respective Institution to determine.’
Background to the dispute
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10

The contested directive forms part of the measures adopted by the European Union in the field of
anthropogenic air emissions and air quality. It falls within the framework of a Union strategic policy
comprising, on the date of adoption of that directive, the following aspects, among others:
–

the 2005 strategic policy on air pollution resulting from the Sixth Action Programme of 2002
established by Decision No 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July
2002 laying down the Sixth Community Environment Action Programme (OJ 2002 L 242, p. 1);

–

the EU legislative acts implementing that strategy, such as Directive 2008/50/EC of the European
Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe (OJ
2008 L 152, p. 1) and Directive 2001/81; and

–

the activities of the European Union at international level, particularly the LRTAP Convention,
approved by the European Union by Council Decision 81/462/EEC of 11 June 1981 (OJ 1981 L 171,
p. 11), and the Protocol to that convention on Long-Range Transboundary Air Pollution to Abate
Acidification, Eutrophication and Ground-Level Ozone, adopted on 30 November 1999 (‘the
Gothenburg Protocol’), approved by the European Union by Council Decision 2003/507/EC of
13 June 2003 (OJ 2003 L 179, p. 1).

11

The revised Gothenburg Protocol was approved by the European Union by Council Decision (EU)
2017/1757 of 17 July 2017 (OJ 2017 L 248, p. 3).

12

In 2013, the Commission published its revised TSAP showing that negative impacts on and significant
risks to human health and the environment on account of air pollution remained. Against that background,
on 18 December 2013, the Commission submitted a proposal for a directive of the European Parliament
and of the Council on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants and amending
Directive 2003/35/EC (COM(2013) 920 final; ‘the proposal for a directive’).

13

In that proposal, national emission reduction commitments for 2020 and 2030 were drawn up based on
data set out in the Commission’s impact assessment of 18 December 2013 (SWD(2013) 531 final; ‘the
impact assessment’). In carrying out the impact assessment, the Commission relied on data generated
using the ‘GAINS’ modelling system (‘the GAINS system’) of the International Institute for Applied
System Analysis (‘IIASA’), in its capacity as consultant to the Commission.

14

The European Parliament and the Council examined the proposal for a directive. Within the Council, that
proposal and the impact assessment were discussed at 24 working group meetings, 13 meetings of the
Committee of Permanent Representatives (Coreper) and 4 meetings at ministerial level between 2014 and
2016. Moreover, each Council Presidency organised informal bilateral meetings with all of the Member
States, in part with the support of the Commission, to clarify specific issues concerning a number of them.
The data provided in the impact assessment were updated on the basis of 17 successive reports prepared by
IIASA, entitled ‘TSAP reports’, numbered 1 to 16b.

15

On 16 December 2015, the Council adopted a general approach on the proposal for a directive. At the
beginning of 2016, it initiated discussions with the Parliament. An informal agreement between the two
institutions was approved by Coreper on 29 June 2016.

16

At the Council meeting of 17 October 2016, the Republic of Poland, Hungary and Romania expressed
concern about the economic impact of the national emission reduction commitments set out in the proposal
for a directive and about the methodology used to determine those commitments.

17

Following the vote of the Parliament on 23 November 2016, the contested directive was voted upon in the
Council on 8 December 2016. It was adopted in Strasbourg on 14 December 2016.
Forms of order sought and procedure before the Court
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18

19

20

The Republic of Poland claims that the Court should:
–

principally, annul the contested directive;

–

in the alternative, annul Article 4(1) and (2) and Article 14(3)(a) of that directive as well as Annex II
and Annex III, Part I, point 1(b) and (d), thereto; and

–

order the Parliament and the Council to pay the costs.

The Parliament and the Council contend that the Court should:
–

dismiss the action in its entirety; and

–

order the Republic of Poland to pay the costs.

By decision of 30 August 2017, Hungary and Romania were granted leave to intervene in support of the
form of order sought by the Republic of Poland. On the same date, the Commission was granted leave to
intervene in support of the form of order sought by the Parliament and the Council.
The action
The third plea in law
Arguments of the parties

21

By its third plea, which should be examined first, the Republic of Poland submits that the Parliament and
the Council infringed the obligation to carry out a proper impact assessment of the contested directive
before its adoption.

22

It claims that point 13 of the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making requires the Commission
to conduct an impact assessment in cases where a legal act is likely to have a significant impact. Under
point 12 of that agreement, impact assessments carried out within the framework of the law-making
process should consider the existence, scale and consequences of a problem. They should, it is argued, take
account of costs and economic, environmental and social impacts. Such assessments should also be
proportionate as regards their scope and focus and be based on objective, complete and accurate
information. In accordance with the Commission’s guidelines of 7 July 2017 on the application of the
Interinstitutional Agreement on Better Law-Making (SWD(2017) 350 final), the Commission is required
to carry out a sectoral analysis. It therefore has no discretion as regards the content of an impact
assessment.

23

According to the Republic of Poland, the impact assessment at issue does not satisfy those requirements.
The costs related to the national emission reduction commitments and the economic implications for the
sectors concerned were not examined properly or were underestimated. Furthermore, the data used to
evaluate the positive effects of the contested directive are not reliable.

24

Those shortcomings affect, in particular, the emission reduction potential and the costs of the necessary
measures in the sectors of agricultural production, individual transport and electricity generation. The
same is true of the modernisation of domestic heating.

25

In addition, the Republic of Poland asserts that the impact assessment is too general as it examines
together the effects of all of the measures adopted as part of the ‘clean air’ package, namely the contested
directive, Directive (EU) 2015/2193 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015
on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from medium combustion plants (OJ 2015
L 313, p. 1) and Decision 2017/1757. It also fails to take account of the specific situation of each Member
State.
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26

In view of the foregoing, it is argued, it is impossible to estimate the costs of implementing the contested
directive in Poland.

27

Moreover, during the legislative procedure, the Parliament and the Council amended substantial aspects of
the proposal for a directive, particularly as regards the rate of reduction of fine particulate matter in
Poland. For that reason, so the Republic of Poland claims, the impact assessment should have been
updated, as required by point 15 of the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making. Since the
impact assessment had been drawn up in 2013, the update was also necessary in order to determine
whether it was still valid for 2016.

28

Furthermore, the Republic of Poland argues that it is apparent from the impact assessment that the
implementation of the national emission reduction commitments might require changes to the energy
supply structure of the Member States. In those circumstances, the contested directive should have been
adopted unanimously on the basis of Article 192(2) TFEU, which imposes such a voting quorum in cases
where measures significantly affect a Member State’s choice between different energy sources and the
general structure of its energy supply.

29

The Parliament and the Council contend that this plea should be rejected.
Findings of the Court

30

In support of its third plea, the Republic of Poland submits, in essence, that the procedure for the adoption
of the contested directive was irregular due to the shortcomings in the impact assessment, particularly as
regards the implications of the planned measures for the economy of the Member States, especially the
Republic of Poland.

31

It should be noted, in the first place, that, as the Parliament rightly points out, the form in which the basic
data taken into account by the EU legislature are recorded is irrelevant. The EU legislature is entitled to
take into account not only the impact assessment, but also any other source of information (see, by
analogy, judgments of 8 July 2010, Afton Chemical, C‑343/09, EU:C:2010:419, paragraphs 36, 37 and 40,
and of 4 May 2016, Pillbox 38, C‑477/14, EU:C:2016:324, paragraphs 64 to 66).

32

In order to adopt the contested directive, the EU legislature relied on the impact assessment, the data
contained in the GAINS system, the TSAP reports and a sensitivity analysis, a summary of which is
contained in Council Document No 11265/16 of 14 July 2016.

33

As regards, first, the impact assessment, this document, as indicated by the Council and the Commission,
sets out the costs of complying with the commitments for each Member State and for each proposed
option, expressed in EUR million and as a percentage of gross domestic product (GDP). The costs of
complying with the commitments are also set out for each economic sector at EU level.

34

The impact assessment examines five policy options which are differentiated by the envisaged emission
reduction levels. For each option, it provides, on the basis of estimates and forecasts, an evaluation of the
investment needed to implement the option in question and of the resulting direct benefits and other
benefits.

35

Secondly, as regards the GAINS system, this system, as the Council points out, makes it possible to
examine cost-effective emission control strategies by replicating as far as possible historic emissions and
by establishing, on that basis, projections of emissions of certain air pollutants for each country. The data
used for that purpose are taken from international energy and industry statistics, emission inventories and
data supplied by the countries concerned themselves. The GAINS system works by making available to
the Member States all of the data enabling them to adduce evidence in support of the alternative
assumptions submitted for consideration. References to the updated framework are included in the impact
assessment. Detailed data on the parameters used for each sector in the different Member States were
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published on the GAINS website so that Member States could identify the specific assumptions made in
respect of their situation.
36

The Commission correctly states in this connection that the GAINS system provides detailed information
on each sector of the economy of each Member State as regards the emissions produced, the potential for
reducing those emissions and the costs associated with such a reduction.

37

As the Parliament points out, those data were examined in close cooperation with national authorities and
experts. Moreover, it is not disputed that the Member States had access to the GAINS system and to the
TSAP reports compiled by IIASA.

38

Furthermore, it is apparent from the observations of the Parliament and the Council, supported by the
Commission, that IIASA updated its calculations after the publication of the impact assessment and,
against that background, adopted TSAP reports 11 to 16b. In order to iron out a number of discrepancies
between the national assumptions and those of IIASA, it published TSAP reports 13 and 14 and
recalculated the emission reduction commitments in TSAP report 16. In its application, the Republic of
Poland, moreover, acknowledges that the examination of the variations between the estimates of the
different Member States and those of IIASA were published in several TSAP reports.

39

As the Council points out, with the support of the Commission, the Member States also had the
opportunity to submit their views on the divergences between their cost estimates and those of IIASA
within the framework of the bilateral discussions held by the Council Presidency. The outcome of those
discussions is the subject of TSAP report 16, which is not contested by the Republic of Poland.

40

Finally, a sensitivity analysis was carried out in order to determine definitively the extent of the national
emission reduction commitments for the period between 2020 and 2029 and from 2030 onwards, as set out
in Annex II to the contested directive. As mentioned in paragraph 32 of the present judgment, Council
Document No 11265/16 of 14 July 2016 contains a summary of that analysis. A complete version of it was
sent to the Polish authorities on 13 May 2016, as noted by the Commission. In the sensitivity analysis, a
check was carried out to ascertain whether the Member States’ own estimates relating to certain
assumptions affected the feasibility of the emission reduction commitments proposed in TSAP report 16.

41

It follows from the foregoing considerations that the Republic of Poland is not entitled to claim that the
data taken into account by the EU legislature in order to adopt the contested directive were incomplete as
regards the individual situation of the Republic of Poland, since those data were compiled by IIASA
jointly with representatives of that Member State and, in particular, on the basis of data supplied by the
latter. Moreover, as is apparent from Council Document No 11265/16 of 14 July 2016 (pages 66 and 67),
the Republic of Poland did not forward all of the required information in respect of some of the pollutants
covered by the contested directive.

42

For the same reasons and, in particular, since the EU legislature also relied on other information at its
disposal, the Republic of Poland’s argument that the impact assessment was vague, insufficient and overly
general cannot succeed.

43

In the second place, concerning the Republic of Poland’s contention that the Parliament and the Council
amended substantial aspects of the proposal for a directive and ought therefore to have updated the impact
assessment, in accordance with point 15 of the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making, suffice
it to note that that provision does not, on any view, contain a definite obligation for the institutions
concerned. It provides only for the option to carry out such an update where the Parliament and the
Council ‘consider this to be appropriate and necessary for the legislative process’.

44

In any event, the Republic of Poland cannot take issue with the Parliament and the Council for having
based the adoption of the contested directive on data that were no longer up to date. The updating of the
available data was a constant feature of the decision-making process, as evidenced, in particular, by the
TSAP reports and the sensitivity analysis mentioned in the preceding paragraphs of the present judgment.
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45

It follows from the foregoing that, during the legislative procedure, the Parliament and the Council took
into account the available scientific data and information in order actually to exercise their discretion.

46

In the third place, the Republic of Poland’s claims that the contested directive should have been adopted
on the basis of paragraph 2, rather than paragraph 1, of Article 192 TFEU must be rejected as ineffective in
the context of this plea. By its third plea, the Republic of Poland seeks to establish only that the impact
assessment was flawed; it does not challenge the choice of the legal basis for the contested directive.

47

The third plea in law must therefore be rejected.
The first and second pleas in law
Arguments of the parties

48

By its first and second pleas, the Republic of Poland submits that the Parliament and the Council infringed
the principles of sincere cooperation, transparency and openness and the obligation to state reasons for
legal acts.

49

It claims, first, that the negotiations on the national emission reduction commitments were discriminatory
and opaque and, second, that it was deprived of procedural safeguards, such as the opportunity to verify
the assumptions underlying those commitments.

50

According to the Republic of Poland, it follows from the judgment of 24 June 1992, Commission v Greece
(C‑137/91, EU:C:1992:272), that the principle of sincere cooperation, as enshrined in Article 4(3) TEU,
may independently form the basis for an action before the Court, and from the judgment of 14 June 2016,
Parliament v Council (C‑263/14, EU:C:2016:435), that the breach of that principle justifies the annulment
of an EU legal act, even where there has been no breach of the legislative procedure provided for in the
FEU Treaty.

51

The Republic of Poland, supported by Hungary and Romania, maintains that, if the principle of sincere
cooperation is to be observed in full during the procedure leading to the adoption of an EU legal act, the
Council is required to forward, at the preparatory stage, information enabling the impact of such an act on
all Member States to be understood. The judgment of 5 December 2017, Germany v Council (C‑600/14,
EU:C:2017:935, paragraph 107), in its view, supports that interpretation.

52

In addition, the principles of sincere cooperation, transparency and openness and the obligation to state
reasons apply to the legislative process and ensure its proper functioning, which is apparent from the
Interinstitutional Agreement on Better Law-Making.

53

The Republic of Poland states that, throughout the procedure leading to the adoption of the contested
directive, it expressed reservations as to the conduct of the negotiations. It also requested further
information on the ground that the assumptions and data used to determine the national emission reduction
commitments were, in part, unknown.

54

Indeed, it argues, certain key information was not to be found in either the GAINS system or IIASA’s
publications. In particular, the Republic of Poland claims that it was unable to verify certain assumptions
regarding the sector-by-sector breakdown of sources of air pollution, the assumptions concerning the
development of Member States’ economies and the emission forecasts for 2030 onwards. The manner in
which the general health objective was translated into emission reduction commitments and how those
commitments were determined for each Member State were not disclosed. The Republic of Poland
unsuccessfully requested a description of each subcategory of emission sources considered.

55

In the absence of access to all of the assumptions used and to the modelling tools, programming and
parameters, the GAINS system could not, the Republic of Poland argues, fill those gaps. The same is true
of the ‘Primes’ model used by the Commission to generate input data for the GAINS system. Council
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Document No 11265/16 of 14 July 2016 does not contain the necessary information either, just a brief
description of the methodology used.
56

In support of the form of order sought by the Republic of Poland, Romania argues that Council Document
No 11265/16 of 14 July 2016 does not contain the full set of technical information justifying the emission
reduction commitments imposed on the former. Moreover, that document was sent late, that is, after the
draft directive had been voted on in the Council on 29 June 2016.

57

Furthermore, according to the Republic of Poland, certain underlying assumptions are wrong, especially
those concerning the rate of replacement of vehicles equipped with combustion engines and ammonia
emissions from agriculture. The Commission did not correct those errors, even though the Republic of
Poland claims that it asked it to do so.

58

The Republic of Poland asserts that, despite its complaints, the problems which it had reported were not
taken into account by the Council, which thus infringed its right to participate fully in the legislative
process.

59

The principle of sincere cooperation includes the right to be heard, which allows a party which has been
adversely affected by a measure to make known its view effectively. That right was infringed because the
Republic of Poland could not have known about the socio-economic consequences of the emission
reduction commitments imposed on the Member States.

60

The principle of sincere cooperation, in its view, also requires cooperation in good faith between the
institutions and the Member States, which should agree on the envisaged course of action and the data
taken into account for that purpose. The institutions were required to engage with the Republic of Poland
and to state the reasons for dismissing the objections raised by that Member State. The mere reference to
the analytical models of the GAINS system or to other documents prepared by IIASA, which may be
consulted by all Member States, is not sufficient in that respect.

61

Romania also submits that the principle of transparency is enshrined in Article 19(1) of Council Decision
2009/937/EU of 1 December 2009 adopting the Council’s Rules of Procedure (OJ 2009 L 325, p. 35) (‘the
Council’s Rules of Procedure’). The scope of that principle is given concrete expression in Article 20 of
those rules, read in conjunction with Annex V thereto, which provides that ‘the Presidency shall convey to
delegations as soon as possible when Coreper’s proceedings are being prepared all the information
necessary to allow thorough preparation of Coreper’s proceedings’.

62

In the present case, the period between the notification, on 28 June 2016, of the new proposed wording of
Annex II to the contested directive and the approval of that proposal in Coreper, on 29 June 2016, in order
to reach an agreement with the Parliament, did not allow for thorough preparation. In addition, the
methodology for calculating national commitments was not disclosed to the Member States until 18 July
2016.

63

That finding; it is argued, is not invalidated by the fact that the contested directive was adopted following
a vote of the Council only on 8 December 2016, because, after the vote of 29 June 2016, the Member
States were de facto deprived of all opportunity to set out their respective positions.

64

Moreover, Romania claims that the provisions of Article 5 of Annex II to the Council’s Rules of
Procedure, which provides for the application of Regulation (EC) No 1049/2001 of the European
Parliament and of the Council of 30 May 2001 regarding public access to European Parliament, Council
and Commission documents (OJ 2001 L 145, p. 43), were not complied with during the handling of the
Republic of Poland’s requests for information.

65

The Parliament and the Council contend that these pleas must be rejected.
Findings of the Court
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66

It is apparent, particularly from the arguments which are essentially reproduced in paragraphs 51, 52 and
58 to 60 of the present judgment, that, by pleading a breach of the principle of transparency, of the right to
be heard and of the duty to state reasons, the Republic of Poland seeks only to describe the obligations
with which the EU institutions are required to comply during the legislative process, in accordance with
the principle of sincere cooperation. Consequently, the arguments put forward by that Member State in
support of its first and second pleas must be assessed solely in the light of that latter principle.

67

It should be recalled that, under Article 4(3) TEU, the European Union and the Member States are
required, in full mutual respect, to assist each other in carrying out tasks which flow from the Treaties.

68

It is therefore necessary to determine, taking account of the course of the decision-making process leading
to the adoption of the contested directive, as evidenced by the file submitted to the Court, whether the
Parliament and the Council failed to fulfil their duty of sincere cooperation.

69

As is apparent from paragraph 14 of the present judgment, the proposal for a directive and the impact
assessment were discussed within the Council at 24 working group meetings, 13 Coreper meetings and 4
meetings at ministerial level between 2014 and 2016. Moreover, each Council Presidency organised
informal bilateral meetings with all of the Member States, in part with the support of the Commission.

70

As is also apparent from paragraphs 32 to 41 of the present judgment, during the legislative process, the
Republic of Poland had access to the full set of documents on which the EU legislature relied in order to
adopt the contested directive and was able to submit comments on the data contained in those documents
and on the assumptions used.

71

That finding is not invalidated by Romania’s claim that Council Document No 11265/16 of 14 July 2016
was sent to the Republic of Poland belatedly. That document was in fact available several months before
the Council adopted the contested directive on 8 December 2016.

72

The Republic of Poland also argues that the information available to the EU legislature and the Member
States during the legislative process leading to the adoption of the contested directive was insufficient to
enable all of the implications of that directive to be understood or was even, in part, incorrect.

73

However, in areas in which the EU legislature has a broad discretion, the Court need satisfy itself only
that the institution which adopted the contested measure is able to show that, in adopting the act, it actually
exercised its discretion and, for that purpose, is able to set out clearly and unequivocally the basic facts
which had to be taken into account as the basis of the contested measures of that act and on which the
exercise of its discretion depended (see, to that effect, judgment of 21 June 2018, Poland v Parliament and
Council, C‑5/16, EU:C:2018:483, paragraphs 151 to 153). It is clear from paragraph 45 of the present
judgment that the EU legislature indeed fulfilled that duty by taking account of the full range of extensive
data available.

74

The duty of sincere cooperation cannot have a wider scope, in the sense of requiring the EU legislature, in
all circumstances, to produce, at the request of a Member State, documents and information that are
allegedly missing or to correct information available to it before being able to adopt an act. Such an
interpretation could prevent the institutions from exercising their discretion and block the legislative
process.

75

It is, admittedly, true that the duty of sincere cooperation includes the obligation of mutual assistance,
which entails, among other things, the exchange of relevant information between the institutions and the
Member States during the legislative process. However, that obligation cannot provide a means for one of
those States, in the event of disagreement as to the adequacy, relevance or accuracy of the available data,
to challenge the lawfulness of the decision-making process on that ground alone.

76

It is apparent from the case-law of the Court in this regard that the adoption of a legislative measure with
due regard for the relevant provisions of the FEU Treaty, despite the opposition of a minority of Member
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States, cannot constitute a breach of the duty of sincere cooperation devolving on the Parliament and the
Council (see, to that effect, judgments of 13 October 1992, Portugal and Spain v Council, C‑63/90 and
C‑67/90, EU:C:1992:381, paragraph 53, and of 23 November 1999, Portugal v Council, C‑149/96,
EU:C:1999:574, paragraph 66).
77

The judgment of 5 December 2017, Germany v Council (C‑600/14, EU:C:2017:935), cannot cast doubt
on that finding since, in paragraph 107 of that judgment, on which the Republic of Poland relies, the Court
examined only whether, in the light of the principle of sincere cooperation, the decision-making process
leading to the adoption of the contested measure in the case giving rise to that judgment had been
conducted with the requisite speed, regard being had to the relevant circumstances.

78

Concerning Romania’s argument, essentially reproduced in paragraphs 61 to 63 of the present judgment,
that the legislative process was not conducted in accordance with the Council’s Rules of Procedure
because some information and documents were sent belatedly, it should be observed that, by its first and
second pleas, the Republic of Poland submits that it was not in possession of the information necessary to
enable it to participate effectively in the procedure leading to the adoption of the contested directive.
However, the Republic of Poland does not claim that the Council’s Rules of Procedure were infringed or
that information or documents were sent to it belatedly.

79

In this regard, it must be recalled that a party who, pursuant to Article 40 of the Statute of the Court of
Justice of the European Union, is granted leave to intervene in a case submitted to the Court may not alter
the subject matter of the dispute as defined by the forms of order sought and the pleas in law raised by the
main parties. It follows that arguments submitted by an intervener are not admissible unless they come
within the framework provided by those forms of order and pleas in law (judgment of 7 October 2014,
Germany v Council, C‑399/12, EU:C:2014:2258, paragraph 27).

80

Accordingly, Romania’s argument in that regard must be rejected.

81

The same is true of Romania’s argument alleging breach of Regulation No 1049/2001, since the Republic
of Poland does not argue that it sent the Council a request for access to documents under Regulation
No 1049/2001 or that the Parliament and the Council infringed that regulation.

82

In the light of the foregoing, the first and second pleas of the Republic of Poland must be dismissed.
The fourth plea in law
Arguments of the parties

83

By its fourth plea, the Republic of Poland argues that the measures needed to comply with the national
emission reduction commitments provided for in the contested directive are likely, from its perspective, to
have an adverse effect on some sectors and to involve particularly heavy socio-economic costs. The EU
legislature failed to take that into account and thus committed a manifest error by adopting the contested
directive, which constitutes an infringement of the principle of proportionality as enshrined in Article 5(4)
TEU.

84

It submits that the Court’s review of the proportionality of a measure is not limited to manifest errors but
also extends to the weighing up of competing interests and the assessment of whether the contested
measures are appropriate, whether they are necessary, and whether Member States are able to implement
them. The Court should also examine whether there are less restrictive alternatives, the relationship
between the costs and the aim pursued, and the options for reducing the burden on economic operators.

85

For the purpose of that examination, the revised Gothenburg Protocol, mentioned in the recitals of the
contested directive, cannot serve as a reference framework. It was not ratified by all Member States and
does not form part of the EU legal order.
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86

As for the costs of implementing the contested directive, the Republic of Poland estimates that these stand
at EUR 557 million per year for that Member State, over and above the costs of implementing Directive
2008/50. Those costs and the adverse effects resulting from the national emission reduction commitments
for industrial and non-industrial sectors, namely transport, agriculture and the urban household sector, are,
it argues, significantly higher than the benefits flowing from them.

87

In the agriculture sector, more than two thirds of farms are small and could be exempted from the
measures designed to reduce ammonia emissions, under Annex III, Part 2, point C, to the contested
directive. Consequently, one third of national farms would have to shoulder the entire burden of such
measures. In the transport sector, most of the vehicles comprising the vehicle stock in Poland are more
than 10 years old. It is estimated that replacing them would cost between EUR 1.3 billion and EUR 3.9
billion, without that measure achieving the required emission reduction level. The cost of replacing
domestic heating appliances would be around EUR 12.7 billion for the country as a whole. Moreover, the
abandonment of coal, which is the cheapest energy source, would cause energy prices to increase
significantly.

88

In view of the structure of those sectors, reducing emissions in accordance with the contested directive
would hit people on low incomes harder. The Republic of Poland is not in a position to pass that burden on
to other persons. In particular, the polluter-pays principle and the principle of equal treatment preclude the
transfer of responsibility to large farms. The competitiveness of small farms is thus under threat.

89

Furthermore, the Republic of Poland asserts that the national emission reduction commitments and the
imposition of a short period for their implementation go beyond what is necessary to achieve the objective
set by the EU legislature. The same is true of the obligation for Member States to establish, as of 2025, an
indicative level of emissions by means of a linear reduction trajectory defined according to the emission
reduction commitments for 2020 and for 2030. A mechanism for gradual fulfilment of the commitments
between 2030 and 2035 was feasible and would have allowed the costs to be spread over time. Those costs
might also be lower since the price of technology could decrease as time passes.

90

The Republic of Poland states, moreover, that the binding nature of the timetable laid down by the
contested directive is contrary to Article 288 TFEU, under which a directive leaves to Member States the
choice of form and methods for its implementation.

91

It claims that the flexibility mechanism provided for in Article 5(3) of the contested directive does not
diminish the scale of the national emission reduction commitments since the conditions for the application
of that mechanism are overly restrictive.

92

The examination of the proportionality of the contested directive also shows that the Republic of Poland
will have to bear a heavier burden than the other Member States. As regards the reduction of ammonia
emissions, the target set for the Republic of Poland is a 17% reduction of such emissions, whereas the
average target set at EU level is around 13%. For fine particulate matter (PM2.5), the Republic of Poland is
required to secure a 58% reduction compared with the average of 27%. Although the emission reduction
potential in Poland is, admittedly, high, it cannot justify the imposition of disproportionate obligations on
that Member State.

93

The Parliament and the Council contend that this plea must be rejected.
Findings of the Court

94

As a preliminary point, it must be recalled that, according to settled case-law of the Court, the principle of
proportionality requires that acts of the EU institutions be appropriate for attaining the legitimate
objectives pursued by the legislation at issue and do not go beyond what is necessary in order to achieve
those objectives; when there is a choice between several appropriate measures, recourse must be had to the
least onerous, and the disadvantages caused must not be disproportionate to the aims pursued (see, inter
alia, judgments of 4 May 2016, Poland v Parliament and Council, C‑358/14, EU:C:2016:323,
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paragraph 78, and of 6 September 2017, Slovakia and Hungary v Council, C‑643/15 and C‑647/15,
EU:C:2017:631, paragraph 206).
95

With regard to the judicial review of whether that principle has been observed, in an area of evolving and
complex technology, the EU legislature has a broad discretion, in particular as to the assessment of highly
complex scientific and technical facts in order to determine the nature and scope of the measures that it
adopts, whereas review by the EU judicature has to be limited to verifying whether the exercise of such
powers has been vitiated by a manifest error of appraisal or a misuse of powers, or whether the legislature
has manifestly exceeded the limits of its discretion. In such a context, the EU judicature cannot substitute
its assessment of scientific and technical facts for that of the EU legislature on which the Treaty has
conferred that task (judgment of 21 June 2018, Poland v Parliament and Council, C‑5/16, EU:C:2018:483,
paragraph 150).

96

In the light of those considerations, it is necessary to determine whether, by adopting the measures
referred to in the contested directive, the EU legislature committed a manifest error and whether the
resultant disadvantages for certain economic operators are wholly disproportionate to the advantages
otherwise offered by those measures (see, to that effect, judgment of 21 June 2018, Poland v Parliament
and Council, C‑5/16, EU:C:2018:483, paragraph 170).

97

As is apparent from recital 1 of the contested directive, despite the progress that has already been made in
the European Union in the field of anthropogenic air emissions and air quality, significant negative impacts
on and risks to human health and the environment remain. According to recital 8, the implementation of
that directive by Member States should also contribute to achieving the air quality objectives set out in EU
legislation and progress towards the EU’s long-term objective of achieving levels of air quality in line with
the air quality guidelines published by the World Health Organisation (WHO).

98

Article 1(1) and Article 4 of the contested directive lay down several measures making it possible to move
towards achieving levels of air quality that do not give rise to significant negative impacts on and risks to
human health and the environment, particularly the two-step reduction of emissions for the period between
2020 and 2029 and from 2030 onwards.

99

As appears from recital 7 of the contested directive, the national emission reduction commitments for the
period between 2020 and 2029, listed in Annex II thereto, must enable the European Union to meet the
international commitments of the Member States and the European Union. Those commitments are
identical to those set out in the revised Gothenburg Protocol, which, as noted in paragraph 11 of the
present judgment, was approved on behalf of the European Union by Decision 2017/1757.

100

Moreover, it follows from the impact assessment that the national emission reduction commitments for
the period between 2020 and 2029 could be reached if the EU legislation on air quality in force in 2012
were fully implemented.

101

As stated in recital 14 of the contested directive, the national emission reduction commitments which it
sets out for 2030 onwards are based, in particular, on the estimated reduction potential of each Member
State, on technical examination of the differences between national estimates and those in TSAP 16, and
on the political objective to maintain the overall health impact reduction by 2030, compared with 2005, as
close as possible to that of the proposal for a directive.

102

For the achievement of that last objective, Article 4(2) of that directive, read in the light of recital 13
thereof, lays down a mechanism designed to ensure that demonstrable progress is made with a view to
reaching the emission reduction level applicable from 2030 onwards. That provision requires Member
States to ensure that national emissions produced in 2025 are at a level which is the result of a linear
reduction trajectory between the commitments for 2020 and those for 2030. In that way, the contested
directive promotes a gradual and continuous reduction.
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103

In the light of all those considerations, it does not appear that the EU legislature committed a manifest
error by imposing an obligation on Member States to limit, as a minimum, their annual anthropogenic
emissions of sulphur dioxide, nitrogen oxides, non-methane volatile organic compounds, ammonia and
fine particulate matter in accordance with the national emission reduction commitments applicable from
2020 to 2029 and from 2030 onwards, mentioned in Annex II to the contested directive.

104

That finding cannot be called into question by the Republic of Poland’s argument that the adverse
consequences arising for it from complying with those commitments in the agriculture and transport
sectors and for low-income households are disproportionate.

105

It should be pointed out, as the Parliament and the Council do, that neither the allocation of costs related
to the performance of the emission reduction commitments nor the method of financing them was
determined by the contested directive, as is apparent from recital 19 thereof.

106

Furthermore, the EU legislature is not obliged to take into consideration the particular situation of a
Member State if the EU measure concerned has an impact in all Member States and requires that a balance
between the different interests involved should be ensured, taking account of the objectives of that
measure. Therefore, the attempt to strike such a balance, taking into account not the particular situation of
a single Member State, but that of all EU Member States, cannot, in itself, be regarded as contrary to the
principle of proportionality (see, to that effect, judgment of 21 June 2018, Poland v Parliament and
Council, C‑5/16, EU:C:2018:483, paragraph 167).

107

In this regard, as is already clear from paragraphs 32 to 40 of the present judgment, the Parliament and the
Council did not fail to take account of the socio-economic costs entailed by the implementation of the
contested directive, particularly as regards the Republic of Poland. On the contrary, it was on the basis of
all the information in their possession that those institutions formed the view that the costs of
implementing that directive were considerably lower than the resulting socio-economic benefits. Those
benefits include, by way of example, lower healthcare costs, improved productivity, less damage to
buildings, larger harvests and increased healthy life expectancy.

108

In addition, it is apparent from recitals 9 and 10 of the contested directive that its aim is to enable the
achievement, in a cost-effective manner, of the air-quality objectives set out in EU legislation and that it
contributes to reducing the health-related costs of air pollution in the European Union by improving the
well-being of EU citizens.

109 As indicated in paragraph 34 of the present judgment, the impact assessment describes the respective costs
and benefits of five policy options. The chosen option was ‘6C’, which the Council confirms. Annex 7 to
the impact assessment shows, in particular, that that option was, in terms of costs and benefits, likely to
generate the highest net benefit if implemented. As the Commission points out, option 6C provided for the
setting of the overall emission reduction commitment for 2025 at 75% of the gap closure with respect to
the WHO guidelines on the impact of fine particulate matter (PM2.5) on human health.
110

The Commission also notes that the proposal for a directive included a less ambitious gap closure of 67%
over a longer period, namely until 2030, which was considered to be capable of lowering, first, the cost
burden by 40% for the two most affected sectors, namely agriculture and refining, and secondly, the
overall costs associated with reducing air pollution by 25% compared with the costs set out in the impact
assessment.

111

During the negotiations within the Council, the overall level of emission reduction commitments was
further reduced, a fact which the Republic of Poland itself acknowledged in its application. As the
Commission also confirmed, the proposal for a directive established a general objective for 2030 to reduce
premature deaths due to poor air quality in Europe by 52% compared with the number of such deaths
recorded in 2005. During negotiations within the Council, that objective was revised down to 49.6%. On
that basis, on 23 November 2016, the Parliament adopted its position on the proposal for a directive, which
the Council ratified on 8 December 2016.
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112

In addition, it is apparent from Chapter 6 of and Annex 8 to the impact assessment that the distribution of
effort between Member States is not obviously imbalanced. It is true that, in order to achieve the objectives
set by option 6C, an investment amounting to 0.003% of GDP was envisaged for Sweden and an
investment amounting to 0.168% of GDP for Bulgaria. However, that divergence reflects both the different
levels of GDP within the European Union and the efforts already made in some Member States. The
Council rightly points out in this regard that the link between the historical level of emissions and the level
of effort required under the contested directive is consistent with the polluter-pays principle.

113

In any event, suffice it to note that the Republic of Poland merely criticises the high costs arising from the
national emission reduction commitments without giving consideration to the benefits mentioned in
paragraph 107 of the present judgment. Furthermore, it fails to show that those commitments go beyond
what is necessary in the light of the objectives of the contested directive and adduces no evidence to
suggest that less onerous commitments could have been used to achieve them.

114

The Republic of Poland’s criticism of the choice of 2030 as the start date for increasing the emission
reduction level must be rejected for the same reasons as those stated in paragraph 113 of the present
judgment. In particular, the fact that deferring that date would allow the costs to be spread over time is not
sufficient to conclude that the EU legislature’s decision clearly entails disproportionate consequences for
that Member State. This also applies to the assumption that the price of technology designed to reduce the
emissions covered by the contested directive could decrease with the passage of time.

115

Those same considerations apply mutatis mutandis to the claim that the obligation to reduce emissions in
accordance with a linear trajectory, under Article 4(2) of the contested directive, constitutes an additional,
disproportionate burden for the Republic of Poland. The latter does not adduce any evidence to show that
the EU legislature erred manifestly in deciding to establish a mechanism for the gradual reduction of
emissions from the level determined for 2020 so as to ensure tangible progress towards the level
determined for the period after 2030.

116

Moreover, as for the argument that that obligation of gradual reduction places an unreasonable restriction
on Member States’ scope for manoeuvre, having regard to the legal nature of directives as follows from
Article 288 TFEU, it need only be noted that, while the contested directive does indeed lay down binding
obligations, it leaves to the Member States the choice of methods to realise those obligations. In any event,
the Republic of Poland’s fourth plea is concerned with the proportionality of the contested directive, and
not with a breach of the first paragraph of Article 296 TFEU relating to legal acts of the European Union.

117

In so far as the Republic of Poland argues that the contested directive imposes a heavier burden on it than
on the other Member States, it is, in fact, seeking to establish a breach of the principle of equality of
Member States before the Treaties, which should be examined in the context of the fifth plea.

118

In the light of all of the foregoing, the fourth plea in law must be rejected.
The fifth plea in law
Arguments of the parties

119

By its fifth plea, the Republic of Poland claims a breach of the principle of equality of Member States
before the Treaties and of the principle of balanced development, arguing that the national emission
reduction commitments provided for in the contested directive were determined without taking account of
the social and economic situation, technological progress and the costs of implementing those
commitments in the different Member States and regions of the European Union.

120

In support of that plea, the Republic of Poland relies on the provisions of Article 4(2) TEU and
Article 191 TFEU, relating, respectively, to the equality of Member States before the Treaties and to the
balanced development of the regions, and refers, in that regard, to the judgment of 14 July 1998, Safety HiTech (C‑284/95, EU:C:1998:352, paragraphs 36 and 37). It claims that, by that judgment, the Court held
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that all of the objectives, principles and criteria laid down in Article 191 TFEU must be accorded the same
importance and be taken into account as far as possible. Articles 37 and 51 of the Charter of Fundamental
Rights of the European Union (‘the Charter’) also require observance of the principle of balanced
development in the preparation of the European Union’s environmental policy.
121

In order to comply with those obligations, the Republic of Poland contends that it is not sufficient to take
account of socio-economic data related to a Member State in a selective, incomplete and simplified way.
Furthermore, the contested directive does not, in its view, strike a balance between the interests involved,
that is, between environmental protection and the economic development of the European Union’s
different regions. On the contrary, it risks reducing competitiveness, diminishing living standards and
exacerbating poverty in Poland, which is at odds with the European Union’s cohesion policy.

122

In addition, in Poland, the cost of implementing the national emission reduction commitments will be
approximately EUR 543 million per year. That estimate is close to the figure of EUR 557 million per year
calculated by IIASA in 2015, corresponding to around a quarter of the total cost of implementing the
commitments in the European Union, and is over and above the costs of implementing Directive 2008/50.
Although the Republic of Poland does not dispute the need to reduce the emissions covered by the
contested directive, it submits that its implementation imposes a disproportionate burden on it, since the
associated cost stands at almost EUR 15 per capita per month in Poland, compared with less than EUR 3 in
wealthy Member States, such as the Kingdom of Spain, the French Republic and the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland.

123

According to the Republic of Poland, that disproportionate burden reflects the fact that the methodology
used to determine the national emission reduction commitments did not factor in the costs of implementing
the contested directive. The historical level of the emissions covered by that directive in Poland cannot
justify disproportionate costs which are, in any event, contrary to the principle of sustainable development.
The reference to that historical level also fails to have regard to the fact that air quality in that Member
State has been improving considerably for many years.

124

Furthermore, it argues, recitals 9 and 13 of the contested directive preclude the imposition of
commitments giving rise to disproportionate costs, as confirmed by paragraph 84 of Decision
No 1386/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on a General
Union Environment Action Programme to 2020 ‘Living well, within the limits of our planet’ (OJ 2013
L 354, p. 171).

125

Moreover, the impact assessment failed to take proper account of the effects of transboundary pollution
from non-member countries, especially since the relevant data provided by Ukraine and the Republic of
Belarus were incomplete. Transboundary pollution risks undoing the efforts made by the Republic of
Poland to comply with its commitments under the contested directive, which leads to unequal treatment of
the Member States bordering non-member countries in comparison with the other Member States and is at
odds with the polluter-pays principle.

126 The Parliament and the Council contend that the fifth plea must be rejected.
Findings of the Court
127

By its fifth plea, the Republic of Poland essentially submits, in the first place, that the cost of
implementing the contested directive is considerably higher in Poland than in other Member States. It
claims that this difference is disproportionate and contrary to the principle of equality of Member States
before the Treaties, laid down in Article 4(2) TEU, Article 191(3) TFEU and Article 37 of the Charter.
Those last two provisions require, inter alia, account to be taken of the balanced and sustainable
development of the regions of the European Union.

128

It should be borne in mind in this regard that, under Article 191(2) TFEU, EU policy on the environment
is to aim at a ‘high level of protection’ taking into account the diversity of situations in the various regions
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of the European Union. Similarly, Article 3(3) TEU provides that the European Union is to work in
particular for a ‘high level of protection and improvement of the quality of the environment’ (judgment of
21 December 2016, Associazione Italia Nostra Onlus, C‑444/15, EU:C:2016:978, paragraph 42).
129

As for Article 37 of the Charter, this states that a ‘high level of environmental protection and the
improvement of the quality of the environment must be integrated into the policies of the Union and
ensured in accordance with the principle of sustainable development’.

130

Article 52(2) of the Charter provides that rights recognised by the Charter for which provision is made in
the Treaties are to be exercised under the conditions and within the limits defined by those Treaties. Such
is the case with Article 37 of the Charter, which is essentially based on Article 3(3) TEU and Articles 11
and 191 TFEU (judgment of 21 December 2016, Associazione Italia Nostra Onlus, C‑444/15,
EU:C:2016:978, paragraph 62).

131

Consequently, the Republic of Poland’s arguments relating to the Charter must be examined in the light of
the conditions and limits flowing from Article 191 TFEU.

132

Whilst it is common ground that Article 191(2) TFEU requires EU policy in environmental matters to aim
for a high level of protection, such a level of protection, in order to be compatible with that provision, does
not necessarily have to be the highest that is technically possible (judgment of 21 December 2016,
Associazione Italia Nostra Onlus, C‑444/15, EU:C:2016:978, paragraph 44).

133

Article 191 TFEU lays down a series of objectives, principles and criteria which the EU legislature must
respect in implementing environmental policy (see, to that effect, judgment of 14 July 1998, Safety HiTech, C‑284/95, EU:C:1998:352, paragraph 36).

134

In particular, it is apparent from Article 191(3) TFEU that, in preparing its policy on the environment, the
European Union is required to take account of available scientific and technical data, environmental
conditions in the various regions of the European Union, the potential benefits and costs of action or lack
of action as well as the economic and social development of the European Union as a whole and the
balanced development of its regions.

135

However, in view of the need to strike a balance between certain of those objectives and principles, and in
view of the complexity of the implementation of those criteria, review by the Court must necessarily be
limited to the question whether the EU legislature committed a manifest error of assessment as regards the
conditions for the application of Article 191 TFEU (judgments of 14 July 1998, Safety Hi-Tech, C‑284/95,
EU:C:1998:352, paragraph 37, and of 21 December 2016, Associazione Italia Nostra Onlus, C‑444/15,
EU:C:2016:978, paragraph 46).

136

As is apparent, in particular, from paragraphs 32 to 40 of the present judgment, the EU legislature took
into account extensive data when it adopted the contested directive, including information on the cost of
implementing the directive in each Member State and the resulting benefits. It also made a choice between
several options in order to select the option that was likely to generate the greatest net benefit.

137

Furthermore, as has already been pointed out, particularly in paragraphs 101 and 112 of the present
judgment, the EU legislature took proper account of the emission reduction potential in each of the
Member States and sought a balanced distribution of efforts between them.

138

In doing so, the EU legislature complied with its obligation under Article 191(3) TFEU. On the basis of
the available scientific and technical data, it indeed took account of the balanced development of the
European Union and its regions, particularly by factoring in the costs of implementing the contested
directive in each Member State and the benefits likely to result from it.

139

That finding is borne out by the case-law referred to in paragraph 106 of the present judgment, according
to which the EU legislature’s attempt to strike such a balance in the light, not of the particular situation of
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a single Member State, but of the situation of all Member States, cannot be regarded as contrary to the
principle of proportionality.
140

In the second place, the Republic of Poland submits that certain socio-economic sectors and certain areas
in Poland, such as agriculture and rural areas, will be particularly affected by the financial obligations
arising out of the national emission reduction commitments. In that regard, suffice it to note, as is apparent
from paragraph 105 of the present judgment, that neither the allocation of costs related to the performance
of those commitments nor the method of financing them was determined by the contested directive, the
implementation of which is a matter for the Member States.

141

Moreover, the fact that the Republic of Poland is one of the Member States which, in order to comply
with their commitments under the contested directive, will have to make the largest financial investment
does not, in itself, mean that that directive imposes a disproportionate burden on that Member State or on
the regions within its territory.

142

As regards, in the third place, the argument that transboundary pollution was not taken into account, it
need merely be stated that the Republic of Poland has not provided any information to substantiate its
criticism. In particular, it does not explain why transboundary pollution might have decisive consequences
for the emissions covered by the contested directive produced in Poland and thus for the determination of
the commitments to reduce those emissions.

143

Indeed, it follows from Article 1(1) and Article 2(1) of the contested directive that the directive applies to
emissions of the pollutants referred to in Annex I ‘from all sources occurring in the territory of the
Member States’ and that it determines the Member States’ commitments to reduce those emissions. As
stated in recital 14 of that directive, those commitments for 2030 onwards are based on the estimated
reduction potential of each Member State and on the political objective of reducing the impact of pollution
on health.

144

By its claim that transboundary pollution will negate the efforts which it is required to make under the
contested directive, the Republic of Poland also fails to establish a breach of the principle of equal
treatment, since it does not provide any details in support of that claim which would make it possible to
establish whether, in any event, the claim is well founded.

145

It follows from the foregoing considerations that the EU legislature did not commit a manifest error of
assessment concerning the conditions for the application of Article 191 TFEU.

146

For the same reasons, the Republic of Poland’s argument that the contested directive infringes the
principle of equality of Member States before the Treaties must be rejected.

147 The fifth plea in law must therefore be rejected in its entirety.
148

As none of the pleas put forward by the Republic of Poland in support of its action is well founded, the
action must, in consequence, be dismissed in its entirety.
Costs

149

Under Article 138(1) of the Rules of Procedure of the Court, the unsuccessful party is to be ordered to pay
the costs if they have been applied for in the other party’s pleadings. Since the Parliament and the Council
have applied for costs to be awarded against the Republic of Poland, and since the latter has been
unsuccessful, the Republic of Poland must be ordered to bear its own costs and to pay those incurred by
those two institutions.

150

In accordance with Article 140(1) of those Rules, Hungary, Romania and the Commission are to bear their
own respective costs.
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On those grounds, the Court (Sixth Chamber) hereby:
1.

Dismisses the action;

2.

Orders the Republic of Poland to pay the costs incurred by the European Parliament and the
Council of the European Union;

3.

Orders Hungary, Romania and the European Commission to bear their own respective costs.

[Signatures]

*

Language of the case: Polish.
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JUDGMENT OF THE COURT (Third Chamber)
21 December 2016 (*)
(Reference for a preliminary ruling — Environment — Directive 2001/42/EC — Assessment of the effects
of certain plans and programmes on the environment — Article 3(3) — Plans and programmes which
require an environmental assessment only where the Member States determine that they are likely to have
significant environmental effects — Validity in the light of the TFEU and the Charter of Fundamental
Rights of the European Union — Meaning of use of ‘small areas at local level’ — National legislation
referring to the size of the areas concerned)
In Case C‑444/15,
REQUEST for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Tribunale amministrativo regionale
per il Veneto (Regional Administrative Court for Veneto, Italy), made by decision of 16 July 2015,
received at the Court on 17 August 2015, in the proceedings
Associazione Italia Nostra Onlus
v
Comune di Venezia,
Ministero per i beni e le attività culturali,
Regione Veneto,
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Ministero della Difesa — Capitaneria di Porto di Venezia,
Agenzia del Demanio,
intervening party:
Società Ca’ Roman Srl,
THE COURT (Third Chamber),
composed of L. Bay Larsen, President of the Chamber, M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan (Rapporteur)
and D. Šváby, Judges,
Advocate General: J. Kokott,
Registrar: A. Calot Escobar,
having regard to the written procedure,
after considering the observations submitted on behalf of:
–

the Associazione Italia Nostra Onlus, by F. Mantovan, P. Mantovan and P. Piva, avvocati,

–

the Comune di Venezia, by A. Iannotta, M. Ballarin and N. Ongaro, avvocati,
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–

Società Ca’ Roman Srl, by G. Zago, avvocato,

–

the Italian Government, by G. Palmieri, acting as Agent, and by P. Grasso, avvocato dello Stato,

–

the European Parliament, by A. Tamás and M. Menegatti, acting as Agents,

–

the Council of the European Union, by M. Simm and S. Barbagallo, acting as Agents,

–

the European Commission, by L. Pignataro and C. Hermes, acting as Agents,

after hearing the Opinion of the Advocate General at the sitting on 8 September 2016,
gives the following
Judgment
1

This request for a preliminary ruling concerns the validity of Articles 3(3) of Directive 2001/42/EC of the
European Parliament and of the Council of 27 June 2001 on the assessment of the effects of certain plans
and programmes on the environment (OJ 2001 L 197, p. 30) and the interpretation of Article 3(2) and (3)
of that directive.

2

The request has been made in proceedings between the Associazione Italia Nostra Onlus (Italy), on the
one hand, and the Comune di Venezia (Municipality of Venice, Italy), the Ministero per i Beni e le Attività
Culturali (Ministry of Cultural Assets and Activities, Italy), the Regione Veneto (Veneto Region, Italy), the
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Ministry for Infrastructure and Transport, Italy), the
Ministero della Difesa — Capitaneria di Porto di Venezia (Ministry of Defence — Venice Harbour Office,
Italy) and the Agenzia del Demanio (Public Property Agency, Italy), concerning the requirement to carry
out an environmental assessment under Directive 2001/42 in the case of a construction project planned for
an island in the Venetian Lagoon.
Legal context
EU law
Directive 92/43/EEC

3

Article 1(k) and (l) of Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural
habitats and of wild fauna and flora (OJ 1992 L 206, p. 7, ‘the Habitats Directive’) contains the following
definitions:
‘(k)

site of Community importance means a site which, in the biogeographical region or regions to
which it belongs, contributes significantly to the maintenance or restoration at a favourable
conservation status of a natural habitat type in Annex I or of a species in Annex II and may also
contribute significantly to the coherence of Natura 2000 referred to in Article 3, and/or contributes
significantly to the maintenance of biological diversity within the biogeographic region or regions
concerned.

…
(l)

special area of conservation means a site of Community importance designated by the Member
States through a statutory, administrative and/or contractual act where the necessary conservation
measures are applied for the maintenance or restoration, at a favourable conservation status, of the
natural habitats and/or the populations of the species for which the site is designated.’
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4

According to Article 2 of that directive:
‘1.
The aim of this Directive shall be to contribute towards ensuring bio-diversity through the
conservation of natural habitats and of wild fauna and flora in the European territory of the Member States
to which the Treaty applies.
2.
Measures taken pursuant to this Directive shall be designed to maintain or restore, at favourable
conservation status, natural habitats and species of wild fauna and flora of Community interest.
3.
Measures taken pursuant to this Directive shall take account of economic, social and cultural
requirements and regional and local characteristics.’

5

Article 3(1) of that directive provides:
‘A coherent European ecological network of special areas of conservation shall be set up under the title
Natura 2000. This network, composed of sites hosting the natural habitat types listed in Annex I and
habitats of the species listed in Annex II, shall enable the natural habitat types and the species’ habitats
concerned to be maintained or, where appropriate, restored at a favourable conservation status in their
natural range.
The Natura 2000 network shall include the special protection areas classified by the Member States
pursuant to [Council] Directive 79/409/EEC [of 2 April 1979 on the conservation of wild birds (OJ 1979
L 103, p. 1)].’

6

Article 6 of the Habitats Directive provides:
‘1.
For special areas of conservation, Member States shall establish the necessary conservation
measures involving, if need be, appropriate management plans specifically designed for the sites or
integrated into other development plans, and appropriate statutory, administrative or contractual measures
which correspond to the ecological requirements of the natural habitat types in Annex I and the species in
Annex II present on the sites.
2.
Member States shall take appropriate steps to avoid, in the special areas of conservation, the
deterioration of natural habitats and the habitats of species as well as disturbance of the species for which
the areas have been designated, in so far as such disturbance could be significant in relation to the
objectives of this Directive.
3.
Any plan or project not directly connected with or necessary to the management of the site but likely
to have a significant effect thereon, either individually or in combination with other plans or projects, shall
be subject to appropriate assessment of its implications for the site in view of the site’s conservation
objectives. In the light of the conclusions of the assessment of the implications for the site and subject to
the provisions of paragraph 4, the competent national authorities shall agree to the plan or project only
after having ascertained that it will not adversely affect the integrity of the site concerned and, if
appropriate, after having obtained the opinion of the general public.
4.
If, in spite of a negative assessment of the implications for the site and in the absence of alternative
solutions, a plan or project must nevertheless be carried out for imperative reasons of overriding public
interest, including those of a social or economic nature, the Member State shall take all compensatory
measures necessary to ensure that the overall coherence of Natura 2000 is protected. It shall inform the
Commission of the compensatory measures adopted.
Where the site concerned hosts a priority natural habitat type and/or a priority species, the only
considerations which may be raised are those relating to human health or public safety, to beneficial
consequences of primary importance for the environment or, further to an opinion from the Commission,
to other imperative reasons of overriding public interest.’
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7

Article 7 of that directive reads as follows:
‘Obligations arising under Article 6(2), (3) and (4) of this Directive shall replace any obligations arising
under the first sentence of Article 4(4) of Directive 79/409/EEC in respect of areas classified pursuant to
Article 4(1) or similarly recognised under Article 4(2) thereof, as from the date of implementation of this
Directive or the date of classification or recognition by a Member State under Directive 79/409/EEC,
where the latter date is later.’
Directive 2001/42

8

9

Recitals 9 and 10 of Directive 2001/42 state:
‘(9)

This Directive is of a procedural nature, and its requirements should either be integrated into
existing procedures in Member States or incorporated in specifically established procedures. With a
view to avoiding duplication of the assessment, Member States should take account, where
appropriate, of the fact that assessments will be carried out at different levels of a hierarchy of plans
and programmes.

(10)

All plans and programmes which are prepared for a number of sectors and which set a framework
for future development consent of projects listed in Annexes I and II to Council Directive
85/337/EEC of 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain public and private projects
on the environment [(OJ 1985 L 175, p. 40), as amended by Council Directive 97/11/EC of 3 March
1997 (OJ 1997 L 73, p. 5)], and all plans and programmes which have been determined to require
assessment pursuant to [the Habitats Directive] are likely to have significant effects on the
environment, and should as a rule be made subject to systematic environmental assessment. When
they determine the use of small areas at local level or are minor modifications to the above plans or
programmes, they should be assessed only where Member States determine that they are likely to
have significant effects on the environment.’

Under Article 1 of Directive 2001/42, entitled ‘Objectives’:
‘The objective of this Directive is to provide for a high level of protection of the environment and to
contribute to the integration of environmental considerations into the preparation and adoption of plans
and programmes with a view to promoting sustainable development, by ensuring that, in accordance with
this Directive, an environmental assessment is carried out of certain plans and programmes which are
likely to have significant effects on the environment.’

10

Article 2(a) and (b) of that directive sets out the following definitions:
‘For the purpose of this Directive the following definitions shall apply:
(a)

(b)

11

“plans and programmes” shall mean plans and programmes, including those co-financed by the
European Community, as well as any modifications to them:
–

which are subject to preparation and/or adoption by an authority at national, regional or local
level or which are prepared by an authority for adoption, through a legislative procedure by
Parliament or Government, and

–

which are required by legislative, regulatory or administrative provisions;

“environmental assessment” shall mean the preparation of an environmental report, the carrying out
of consultations, the taking into account of the environmental report and the results of the
consultations in decision-making and the provision of information on the decision in accordance
with Articles 4 to 9.’

Article 3 of that directive, entitled ‘Scope’, provides as follows:
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‘1.
An environmental assessment, in accordance with Articles 4 to 9, shall be carried out for plans and
programmes referred to in paragraphs 2 to 4 which are likely to have significant environmental effects.
2.
Subject to paragraph 3, an environmental assessment shall be carried out for all plans and
programmes,
(a)

which are prepared for agriculture, forestry, fisheries, energy, industry, transport, waste
management, water management, telecommunications, tourism, town and country planning or land
use and which set the framework for future development consent of projects listed in Annexes I and
II to Directive [85/337], or

(b)

which, in view of the likely effect on sites, have been determined to require an assessment pursuant
to Article 6 or 7 of [the Habitats Directive].

3.
Plans and programmes referred to in paragraph 2 which determine the use of small areas at local
level and minor modifications to plans and programmes referred to in paragraph 2 shall require an
environmental assessment only where the Member States determine that they are likely to have significant
environmental effects.
4.
Member States shall determine whether plans and programmes, other than those referred to in
paragraph 2, which set the framework for future development consent of projects, are likely to have
significant environmental effects.
5.
Member States shall determine whether plans or programmes referred to in paragraphs 3 and 4 are
likely to have significant environmental effects either through case-by-case examination or by specifying
types of plans and programmes or by combining both approaches. For this purpose Member States shall in
all cases take into account relevant criteria set out in Annex II, in order to ensure that plans and
programmes with likely significant effects on the environment are covered by this Directive.
…’
12

Article 4 of Directive 2001/42, headed ‘General obligations’, provides:
‘1. The environmental assessment referred to in Article 3 shall be carried out during the preparation of a
plan or programme and before its adoption or submission to the legislative procedure.
2.
The requirements of this Directive shall either be integrated into existing procedures in Member
States for the adoption of plans and programmes or incorporated in procedures established to comply with
this Directive.
3.
Where plans and programmes form part of a hierarchy, Member States shall, with a view to avoiding
duplication of the assessment, take into account the fact that the assessment will be carried out, in
accordance with this Directive, at different levels of the hierarchy. For the purpose of, inter alia, avoiding
duplication of assessment, Member States shall apply Article 5(2) and (3).’

13

Article 5 of that directive, entitled ‘Environmental report’ is worded as follows in paragraphs 1 and 2:
‘1.
Where an environmental assessment is required under Article 3(1), an environmental report shall be
prepared in which the likely significant effects on the environment of implementing the plan or
programme, and reasonable alternatives taking into account the objectives and the geographical scope of
the plan or programme, are identified, described and evaluated. The information to be given for this
purpose is referred to in Annex I.
2.
The environmental report prepared pursuant to paragraph 1 shall include the information that may
reasonably be required taking into account current knowledge and methods of assessment, the contents and
level of detail in the plan or programme, its stage in the decision-making process and the extent to which
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certain matters are more appropriately assessed at different levels in that process in order to avoid
duplication of the assessment.’
14

Annex II to Directive 2001/42 sets out the criteria for determining the likely significance of environmental
effects as referred to in Article 3(5) of that directive.
Italian law

15

Directive 2001/42 was transposed into Italian law by decreto legislativo no. 152 — Norme in materia
ambientale (Legislative Decree No 152/2006 on environmental standards) of 3 April 2006 (Ordinary
Supplement to GURI No 88, of 14 April 2006).

16

Article 6 of that decree, in the version in force at the material time, provides:
‘1.
The strategic environmental assessment concerns plans and programmes likely to have significant
effects on the environment and cultural heritage.
2.

Subject to paragraph 3, an assessment shall be carried out for all plans and programmes:

(a)

which are prepared for the assessment and management of ambient air quality, for agriculture,
forestry, fisheries, energy, industry, transport, waste management, water management,
telecommunications, tourism, town and country planning or land use and which set the reference
framework for the approval, authorisation, location or completion of the projects listed in
Annexes II, III and IV to this decree;

(b)

for which, given the effects that they are likely to have on the conservation objectives of sites
designated as special protection areas for the conservation of wild birds and sites classified as Sites
of Community Importance for the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, it is
deemed necessary to carry out an implications assessment pursuant to Article 5 of DPR (Presidential
Decree) No 357 of 8 September 1997, and its subsequent amendments.

3.
The plans and programmes referred to in paragraph 2 which determine the use of small areas at local
level and minor modifications to plans and programmes referred to in paragraph 2 require environmental
assessment only if the competent authority considers that they have significant effects on the environment,
in accordance with the provisions of Article 12.
3a
The competent authority shall assess, in accordance with the provisions of Article 12, whether plans
and programmes, other than those referred to in paragraph 2, which set the framework for future
development consent of projects, are likely to have significant effects on the environment.
…’
The facts in the main proceedings and the questions referred for a preliminary ruling
17

In the Venetian Lagoon, at the southern tip of the island of Pellestrina, lies an island known as ‘Ca’
Roman’, which comes under the Comune di Venezia. In view of the importance of its natural environment,
the Ca’ Roman biotope is listed, inter alia, in the NATURA 2000 network.

18

That biotope makes up the southernmost part of the Site of Community Importance (‘SCI’) and the
Special Protection Area (‘SPA’), listed under the name ‘Venice Lido: coastal biotope’ (IT code 3250023),
and it is contiguous with the SCI and SPA listed under the name ‘Venetian Lagoon’ (IT code 3250046) and
the SCI listed under the name ‘mid-lower Venetian Lagoon’ (code IT 3250030). According to the referring
court, on Ca’ Roman, there is an area adjacent to those SCIs and SPAs containing buildings which are
currently derelict.
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19

The applicable planning regulations in the territory of the Comune di Venezia allows for regeneration
interventions, through the demolition and reconstruction of buildings lacking any value, the use of which
will be modified following the preparation of an implementation plan which defines the urban organisation
for the locality’s infrastructure and architecture.

20

Società Ca’ Roman drew up such an implementation plan for the derelict buildings referred to in
paragraph 18 above. It plans to build, on their site, 84 housing units in 42 buildings grouped together in
five groups of buildings over a total area of 29 195 m².

21

By decision of 31 May 2012, the Municipal Council of the Comune di Venezia approved the plan in
question, which was subjected to an environmental assessment, pursuant to the Habitats Directive. That
assessment was favourable, but the plan was nevertheless subject to numerous requirements designed to
protect the SCIs and SPAs concerned.

22

On the other hand, it was not subjected to an environmental assessment for the purposes of Directive
2001/42. In its opinion of 4 June 2013, the competent regional authority considered that the plan in
question concerned only the use of small areas at local level, and that plans relating to such areas did not
require an environmental assessment where they have no significant effects on the environment.

23

By decision of 2 October 2014, adopted within the limits of the Municipal Council’s competence, the
commissario straordinario (special commissioner) of the Comune di Venezia, after checking whether it
was appropriate to carry out an environmental assessment under Directive 2001/42, approved the plan in
question, without making any modification to the version of that plan which had received the previous
approval.

24

The Associazione Italia Nostra, whose aim is to support the protection and promotion of Italy’s historical,
artistic and cultural heritage, brought an action before the Tribunale amministrativo regionale per il Veneto
(Regional Administrative Court for Venice, Italy) against the decision approving the plan and against other
measures, in particular, by challenging, in essence, the validity of Article 3(3) of Directive 2001/42 in the
light of EU law.

25

According to the referring court, that provision is invalid in the light of Article 191 TFEU and Article 37
of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (‘the Charter’) in that it provides that plans
and programmes which require an environmental assessment pursuant to Articles 6 and 7 of the Habitats
Directive are not subject to a mandatory environmental assessment under Directive 2001/42.

26

A simple verification of the requirement to subject a plan or programme to such an environmental
assessment, unlike a mandatory systematic environmental assessment, would be an opportunity for
national administrations to circumvent the objectives of protection of the environment pursued by the
Habitats Directive and by Directive 2001/42.

27

In addition, Article 3(3) of Directive 2001/42 infringes the ‘principle of reasonableness’, given the
inappropriate and insufficient level of protection which that provision provides in view of the objectives
pursued by the Habitats Directive and by the, purely quantitative, reference criterion of the size of the area
concerned by the plans or programmes coming under that provision.

28

In that regard, the referring court maintains that the sites listed in the Natura 2000 network, in view of
their characteristics, are sensitive to the slightest changes resulting from interferences with the fauna, flora,
soil and water. Therefore, the effects of changes to such sites, the purpose of which may also include
protecting rare or endangered species, is unrelated to the size of the area concerned by a plan or
programme. That effect concerns solely qualitative aspects, such as the nature or location of the planned
interference and whether or not it is appropriate.

29

The national court refers to the case-law of the Court of Justice according to which a Member State which
establishes criteria and/or thresholds taking account only of the size of projects, without also taking their
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nature and location into consideration, exceeds the limits of its discretion (see, in relation to Directive
85/337, judgments of 21 September 1999, Commission v Ireland, C‑392/96, EU:C:1999:431,
paragraphs 64 to 67, and of 16 March 2006, Commission v Spain, C‑332/04, not published,
EU:C:2006:180, paragraphs 76 to 81).
30

Therefore, there can be no justification for exempting from a mandatory systematic environmental
assessment the plans and programmes covered by Directive 2001/42 on the basis of a purely quantitative
criterion, such as that of the use of ‘small areas at local level’, for the purposes of Article 3(3) of that
directive.

31

The referring court adds that, if the Court holds that that provision is not invalid in the light of the TFEU
or the Charter, the question then arises whether that notion of ‘small areas at local level’ may be defined
by national legislation solely in quantitative terms, as is the case in Italy.

32

The Italian legislature did not define the term ‘small areas at local level’, and Italian case-law took as a
reference, inter alia, the following factors: for new and expansion-related development projects in urban
areas, those covering up to forty hectares, and for urban-area regeneration or development projects in
existing urban areas, those covering up to ten hectares. Those, purely quantitative, factors represent very
high thresholds, which poses a problem as regards Directive 2001/42.

33

In those circumstances the Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Regional Administrative
Court for Veneto) decided to stay the proceedings and to refer the following questions to the Court of
Justice for a preliminary ruling:
‘(1)

Is Article 3(3) of Directive 2001/42, in so far as it also concerns the situation referred to in
Article 3(2)(b), valid, in the light of the environmental rules laid down in the TFEU and in the
Charter, to the extent that it removes the systematic requirement to perform a Strategic
Environmental Assessment in respect of plans and programmes which were deemed to require an
implications assessment pursuant to Articles 6 and 7 of the Habitats Directive?

(2)

Must Article 3(2) and (3) of Directive 2001/42, read in conjunction with recital 10 of that directive,
which states that “all plans and programmes which have been determined to require assessment
pursuant to [the Habitats Directive] are likely to have significant effects on the environment, and
should as a rule be made subject to systematic environmental assessment”, be interpreted as
precluding legislation, such as the national legislation in question, which, in defining ‘small areas at
local level’ in Article 3(3) of Directive 2001/42, only refers to quantitative criteria?

(3)

Must Article 3(2) and (3) of Directive 2001/42/EC, read in conjunction with recital 10 of that
Directive, which states that “all plans and programmes which have been determined to require
assessment pursuant to [the Habitats Directive] are likely to have significant effects on the
environment, and should as a rule be made subject to systematic environmental assessment”, be
interpreted as precluding legislation, such as the national legislation in question, which removes the
automatic and compulsory requirement for all new and expansion-related development projects in
urban areas covering up to forty hectares or urban-area regeneration or development projects in
existing urban areas covering up to ten hectares to undergo the Strategic Environmental Assessment
procedure, even where, in view of the potential effects on the sites, they had formerly been deemed
to require an implications assessment pursuant to Articles 6 and 7 of [the Habitats Directive]?’

Consideration of the questions referred
Admissibility of the request for a preliminary ruling
34

The Comune di Venezia and Società Ca’ Roman submit that the request for a preliminary ruling is
inadmissible.
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35

They submit that the area concerned by the plan at issue in the main proceedings is located outside the
SCIs and SPAs referred to in paragraph 18 above. Therefore, as regards that area, an environmental
assessment under Articles 6 and 7 of the Habitats Directive is not required, and accordingly an
environmental assessment under Directive 2001/42 is not necessary, provided the conditions laid down in
Article 3(2)(b) of that directive are satisfied. In those circumstances, answering the questions asked by the
referring court is irrelevant to the outcome of the dispute in the main proceedings.

36

In this respect, it should be noted that, according to settled case-law, questions on the interpretation of EU
law referred by a national court in the factual and legislative context which that court is responsible for
defining, and the accuracy of which is not a matter for the Court to determine, enjoy a presumption of
relevance. The Court may refuse to rule on a question referred by a national court only where it is quite
obvious that the interpretation of EU law that is sought is unrelated to the actual facts of the main action or
its purpose, where the problem is hypothetical, or where the Court does not have before it the factual or
legal material necessary to give a useful answer to the questions submitted to it (see, inter alia, judgments
of 13 March 2001, PreussenElektra, C‑379/98, EU:C:2001:160, paragraph 39, and of 21 September 2016,
Radgen, C‑478/15, EU:C:2016:705, paragraph 27).

37

In the present case, as has been stated by the Advocate General in point 22 of her Opinion, it is not
inconceivable that the plan at issue in the main proceedings, even in a situation where it directly concerns
only an area located outside the SCIs and SPAs referred to in paragraph 18 above, should require an
environmental assessment under Articles 6 and 7 of the Habitats Directive. It is possible that a plan or
programme concerning an area outside an SCI and/or SPA may nevertheless, depending on the
circumstances, affect that SCI and/or SPA.

38

It is apparent from the order for reference that, in the present case, the referring court, which states that
the plan at issue in the main proceedings concerns an area adjacent to the SCIs and SPAs referred to in
paragraph 18 above, considers that to be the case, and it is not for the Court of Justice verify that.

39

In those circumstances, it is not obvious that the interpretation of Directive 2001/42 that is requested is
unrelated to the actual facts of the main action or its purpose.
The first question

40

By its first question, the referring court asks, in essence, whether Article 3(3) of Directive 2001/42 is valid
in the light of the provisions of the TFEU and of the Charter.

41

It must be stated as a preliminary point that Directive 2001/42 is founded on Article 175(1) EC,
concerning environmental actions to be taken by the European Union in order to achieve the objectives of
Article 174 EC.

42

Article 191 TFEU, which corresponds to Article 174 EC and previously, in essence, to Article 130r of the
EC Treaty, provides, in paragraph 2, that the European Union’s policy on the environment aims at a ‘high
level of protection’ taking into account the diversity of situations in the various regions of the Union.
Similarly, Article 3(3) TEU provides that the European Union works in particular for a ‘high level of
protection and improvement of the quality of the environment’.

43

According to the case-law of the Court, Article 191(1) TFEU authorises the adoption of measures relating
solely to certain specified aspects of the environment, provided that such measures contribute to the
preservation, protection and improvement of the quality of the environment (see judgments of 14 July
1998, Safety Hi-Tech, C‑284/95, EU:C:1998:352, paragraph 45, and of 14 July 1998, Bettati, C‑341/95,
EU:C:1998:353, paragraph 43).

44

Whilst it is undisputed that Article 191(2) TFEU requires EU policy in environmental matters to aim for a
high level of protection, such a level of protection, to be compatible with that provision, does not
necessarily have to be the highest that is technically possible. Article 193 TFEU authorises the Member
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States to maintain or introduce more stringent protective measures (see judgments of 14 July 1998, Safety
Hi-Tech, C‑284/95, EU:C:1998:352, paragraph 49, and of 14 July 1998, Bettati, C‑341/95,
EU:C:1998:353, paragraph 47).
45

Therefore, it is necessary to verify whether, in the light of that case-law, Article 3(3) of Directive 2001/42
is valid, in the light of Article 191 TFEU.

46

In that regard, it should be pointed out that, in view of the need to strike a balance between certain of the
objectives and principles mentioned in Article 191 TFEU, and of the complexity of the implementation of
those criteria, review by the Court must necessarily be limited to the question whether the European
Parliament and the Council of the European Union, by adopting Article 3(3) of Directive 2001/42,
committed a manifest error of appraisal (see, to that effect, judgments of 14 July 1998, Safety Hi-Tech,
C‑284/95, EU:C:1998:352, paragraph 37; of 14 July 1998, Bettati, C‑341/95, EU:C:1998:353,
paragraph 35; and of 15 December 2005, Greece v Commission, C‑86/03, EU:C:2005:769, paragraph 88).

47

As regards Directive 2001/42, it must be recalled that, under Article 1, the objective of that directive is to
provide for a high level of protection of the environment and to contribute to the integration of
environmental considerations into the preparation and adoption of plans and programmes with a view to
promoting sustainable development, by ensuring that, in accordance with that directive, an environmental
assessment is carried out of certain plans and programmes which are likely to have significant effects on
the environment.

48

It is apparent from Article 3(2)(b) of that directive that, subject to paragraph 3 of that article, an
environmental assessment is to be carried out for all plans and programmes for which, in view of the
effects which they are likely to have on sites, an environmental assessment is required pursuant to
Article 6 or 7 of the Habitats Directive.

49

As regards Article 3(3) of Directive 2001/42, it provides that the plans and programmes which determine
the use of small areas at local level and minor modifications to plans and programmes are to require an
environmental assessment only where the Member States determine that they are likely to have significant
effects on the environment.

50

It follows from that provision, read in conjunction with recital 10 of Directive 2001/42, that, for plans and
programmes which determine the use of small areas at local level, the competent authorities of the
Member State concerned must carry out a prior examination of whether a particular plan or programme is
likely to have significant effects on the environment and that those authorities must then require an
environmental assessment of that plan or programme, pursuant to that directive, if they reach the
conclusion that the plan or programme is likely to have such effects on the environment.

51

Under Article 3(5) of Directive 2001/42, determination of plans or programmes likely to have significant
effects on the environment and, accordingly, requiring an environmental assessment pursuant to that
directive, is to be carried out through case-by-case examination, or by specifying types of plans or
programmes, or by combining both approaches. For this purpose Member States must in all cases take into
account the relevant criteria set out in Annex II to that directive, in order to ensure that plans and
programmes likely to have significant effects on the environment are covered by that directive.

52

The mechanisms for reviewing the plans and programmes referred to in Article 3(5) of Directive 2001/42
are designed to facilitate the specification of plans that require assessment because they are likely to have
significant environmental effects (see judgment of 22 September 2011, Valčiukienė and Others, C‑295/10,
EU:C:2011:608, paragraph 45).

53

The margin of discretion enjoyed by Member States pursuant to Article 3(5) of Directive 2001/42 to
specify certain types of plans or programmes which are likely to have significant environmental effects is
limited by the requirement under Article 3(3) of that directive, in conjunction with Article 3(2), to subject
the plans or programmes likely to have significant effects on the environment to environmental
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assessment, in particular on account of their characteristics, their effects and the areas likely to be affected
(see judgment of 22 September 2011, Valčiukienė and Others, C‑295/10, EU:C:2011:608, paragraph 46).
54

Article 3(2), (3) and (5) of Directive 2001/42 thus aims not to exempt any plan or programme likely to
have significant effects on the environment from the requirement of environmental assessment (see
judgment of 22 September 2011, Valčiukienė and Others, C‑295/10, EU:C:2011:608, paragraph 53).

55

It is appropriate therefore to distinguish that situation from one in which a purely quantitative threshold
would lead, in practice, to an entire class of plans or programmes being exempted in advance from the
requirement of environmental assessment under Directive 2001/42, even if those plans or programmes are
likely to have significant effects on the environment (see, to that effect, judgment of 22 September 2011,
Valčiukienė and Others, C‑295/10, EU:C:2011:608, paragraph 47 and the case-law cited).

56

In the light of the foregoing, it must be held that Article 3(3) of Directive 2001/42, by not excluding any
plan or programme likely to have significant effects on the environment from an environmental assessment
under that directive, falls within the scope of the objective pursued by that directive of providing a high
level of environmental protection.

57

The referring court, however, states that a simple verification of the requirement to subject a plan or
programme to an environmental assessment, unlike a mandatory systematic environmental assessment,
would be an opportunity for national administrations to circumvent the objectives of protection pursued by
the Habitats Directive and by Directive 2001/42.

58

However, as is clear from Directive 2001/42, as interpreted by the Court, it is for the Member States to
take, within the sphere of their competence, all the general or particular measures necessary to ensure that
all plans or programmes likely to have significant environmental effects within the meaning of that
directive are subject, before adoption, to an environmental assessment in accordance with the procedural
requirements and the criteria laid down by that directive (see judgment of 28 February 2012, InterEnvironnement Wallonie and Terre wallonne, C‑41/11, EU:C:2012:103, paragraph 42 and the case-law
cited).

59

In any event, the mere risk that the national authorities, through their conduct, could circumvent the
application of Directive 2001/42, is not such as to render Article 3(3) of that directive invalid.

60

Accordingly, it does not appear in the present case that the Parliament and the Council, by adopting
Article 3(3) of Directive 2001/42, committed a manifest error of assessment in the light of Article 191
TFEU. Therefore, that provision of Directive 2001/42, in the context of the present case, has revealed
nothing which could affect its validity in the light of Article 191 TFEU.

61

Furthermore, as regards the question that Article 3(3) of Directive 2001/42 might be invalid in the light of
Article 37 of the Charter, it must be recalled that, under the terms of that article, a ‘high level of
environmental protection and the improvement of the quality of the environment must be integrated into
the policies of the Union and ensured in accordance with the principle of sustainable development’.

62

In that regard, it must be pointed out that Article 52(2) of the Charter provides that rights recognised by
the Charter for which provision is made in the Treaties are to be exercised under the conditions and within
the limits defined by those Treaties. Such is the case with Article 37 of the Charter. As is apparent from the
explanations relating to the Charter of Fundamental Rights (OJ 2007 C 303, p. 17) in connection with that
provision, the ‘principles set out in [Article 37 of the Charter] have been based on Articles 2, 6 and 174
[EC], which have now been replaced by Article 3(3) [TEU] and Articles 11 and 191 [TFEU].’

63

Since, as has been established in paragraph 60 above, Article 3(3) of Directive 2001/42 has revealed
nothing which could affect its validity in the light of Article 191 TFEU, it follows that that provision also
reveals nothing which could affect its validity in the light of Article 37 of the Charter.
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64

It follows from the foregoing considerations that the examination of the first question referred has
disclosed no factor of such a kind as to affect the validity of Article 3(3) of Directive 2001/42 in the light
of the provisions of the TFEU and the Charter.
The second and third questions

65

By its second and third questions, which it is appropriate to examine together, the referring court asks, in
essence, whether Article 3(3) of Directive 2001/42, read in conjunction with recital 10 of that directive,
must be interpreted to the effect that the term ‘small areas at local level’ in paragraph 3 may be defined
with reference solely to the size of the area concerned.

66

As regards the term ‘small areas at local level’, for the purposes of Article 3(3) of Directive 2001/42, the
need for a uniform application of EU law and the principle of equality require that the terms of a provision
of EU law which makes no express reference to the law of the Member States for the purpose of
determining its meaning and scope must normally be given an autonomous and uniform interpretation
throughout the European Union, which must take into account the context of that provision and the
purpose of the legislation in question (see, inter alia, judgments of 18 January 1984, Ekro, C‑327/82,
EU:C:1984:11, paragraph 11, and of 13 October 2016, Mikołajczyk, C‑294/15, EU:C:2016:772,
paragraph 44).

67

Since Article 3(3) of Directive 2001/42 does not make any express reference to the law of the Member
States for the purpose of determining the meaning and scope of ‘small areas at local level’, that
determination must be made in the light of the context of that provision and the objective of that directive.

68

In that regard, it must be pointed out that, according to the wording of that provision, a plan or programme
must fulfil two cumulative conditions. First, that plan or programme must determine the use of a ‘small
area’ and secondly, that area must be ‘at local level’.

69

As regards, the term ‘local level’, it must be pointed out that the expression ‘local level’ is also used in the
first indent of Article 2(a) of Directive 2001/42. Under that provision, ‘plans and programmes’ means
plans and programmes, including those co-financed by the European Union, as well as any modifications
to them which are subject to preparation and/or adoption by an authority at national, regional or local
level, or which are prepared by an authority for adoption, through a legislative procedure by Parliament or
Government, and which are required by legislative, regulatory or administrative provisions.

70

Thus, as the Advocate General stated in point 56 of her Opinion, it is evident from the similarity of the
terms used in the first indent of Article 2(a) and in Article 3(3) of Directive 2001/42, and from the broad
logic of the directive that the expression ‘local level’ has the same meaning for both those provisions, that
is to say, it refers to an administrative level within the Member State concerned.

71

Consequently, in order for a plan or programme to be qualified as a measure which determines the use of
a small area ‘at local level’, for the purposes of Article 3(3) of Directive 2001/42, that plan or programme
must be prepared and/or adopted by a local authority, as opposed to a regional or national authority.

72

As regards the term ‘small area’, the qualifier ‘small’, in accordance with its usual meaning in everyday
language, refers to the size of the area. Thus, as the Advocate General stated in point 59 of her Opinion,
that criterion of the size of the area may be understood only as referring to a purely quantitative factor, that
is to say, the size of the area concerned by the plan or programme referred to in Article 3(3) of Directive
2001/42, irrespective of the effects on the environment.

73

In those circumstances, it must be held, that, through the use of the term ‘small areas at local level’, first,
the EU legislature intended to take as a reference the territorial jurisdiction of the local authority which
prepared and/or adopted the plan or programme concerned. Secondly, since the criterion of the use of
‘small areas’ must be met in addition to the criterion of determination at local level, the area concerned
must be small in size relative to that territorial jurisdiction.
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74

Having regard to the foregoing considerations, the answer to the second and third questions referred is
that Article 3(3) of Directive 2001/42, read in conjunction with recital 10 of that directive, must be
interpreted to the effect that the term ‘small areas at local level’ in paragraph 3 must be defined with
reference to the size of the area concerned where the following conditions are fulfilled:
–

the plan or programme is prepared and/or adopted by a local authority, as opposed to a regional or
national authority, and

–

that area inside the territorial jurisdiction of the local authority is small in size relative to that
territorial jurisdiction.

Costs
75

Since these proceedings are, for the parties to the main proceedings, a step in the action pending before
the national court, the decision on costs is a matter for that court. Costs incurred in submitting observations
to the Court, other than the costs of those parties, are not recoverable.
On those grounds, the Court (Third Chamber) hereby rules:
1.

The examination of the first question referred has disclosed no factor of such a kind as to affect
the validity of Article 3(3) of Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the
Council of 27 June 2001 on the assessment of the effects of certain plans and programmes on
the environment, in the light of the provisions of the TFEU and the Charter of Fundamental
Rights of the European Union.

2.

Article 3(3) of Directive 2001/42, read in conjunction with recital 10 of that directive, must be
interpreted to the effect that the term ‘small areas at local level’ in paragraph 3 must be
defined with reference to the size of the area concerned where the following conditions are
fulfilled:
–

the plan or programme is prepared and/or adopted by a local authority, as opposed to a
regional or national authority, and

–

that area inside the territorial jurisdiction of the local authority is small in size relative to
that territorial jurisdiction.

[Signatures]

** Language of the case: Italian.
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THE
CONSTITUTION
OF GREECE
As revised by the parliamentary resolution
of April 6th 2001
of the VIIth Revisionary Parliament

HELLENIC PARLIAMENT
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Article 24
** 1. The protection of the natural and cultural environment constitutes a duty of the State
and a right of every person. The State is bound
to adopt special preventive or repressive measures for the preservation of the environment in
the context of the principle of sustainable development. Matters pertaining to the protection
of forests and forest expanses in general shall
be regulated by law. The compilation of a forest registry constitutes an obligation of the State.
Alteration of the use of forests and forest
expanses is prohibited, except where agricultural development or other uses imposed for the
public interest prevail for the benefit of the
national economy.
** 2. The master plan of the country, and
the arrangement, development, urbanisation and
expansion of towns and residential areas in general, shall be under the regulatory authority
and the control of the State, in the aim of serving the functionality and the development of
settlements and of securing the best possible
living conditions.
The relevant technical choices and considerations are conducted according to the rules of
science. The compilation of a national cadastre
constitutes an obligation of the State.
3. For the purpose of designating an area as
residential and of activating its urbanisation,
properties included therein must participate,
without compensation from the respective agencies, in the disposal of land necessary for the
construction of roads, squares and public utility areas in general, and contribute toward the
expenses for the execution of the basic public
urban works, as specified by law.
40
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4. The law may provide for the participation
of property owners of an area designated as
residential in the development and general
accommodation of that area, on the basis of an
approved town plan, in exchange for real estate
or apartments of equal value in the parts of
such areas that shall finally be designated as
suitable for construction or in buildings of the
same area.
5. The provisions of the preceding paragraphs shall also be applicable in the rehabilitation of existing residential areas. Spaces
remaining free after rehabilitation shall be allotted to the creation of common utility areas or
shall be sold to cover expenses incurred for the
rehabilitation, as specified by law.
6. Monuments and historic areas and elements shall be under the protection of the State.
A law shall provide for measures restrictive of
private ownership deemed necessary for protection thereof, as well as for the manner and
the kind of compensation payable to owners.
** Interpretative clause:
By forest or forest ecosystem is meant the
organic whole of wild plants with woody trunk
on the necessary area of ground which, together
with the flora and fauna co-existing there, constitute, by means of their mutual interdependence
and interaction, a particular biocoenosis (forest
biocoenosis) and a particular natural environment (forest-derived). A forest expanse exists when
the wild woody vegetation, either high or shrubbery, is sparse.

Article 25
** 1. The rights of the human being as an
41
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COMMITTEE ON THE CONSTITUTION, STANDING ORDERS AND POLITICAL
SYSTEM OF THE CROATIAN PARLIAMENT
2422
The Committee on the Constitution, Standing Orders and Political System of the Croatian
Parliament, pursuant to its authority as specified in Article 57 of the Standing Orders of the
Croatian Parliament, has confirmed the consolidated text of the Constitution of the Republic
of Croatia at its session held on 6 July 2010.
The consolidated text of the Constitution of the Republic of Croatia encompasses the
Constitution of the Republic of Croatia (as published in the official journal of the Republic of
Croatia, Narodne novine, no. 56/90, 135/97, 8/98 – consolidated text, 113/2000, 124/2000 –
consolidated text, 28/2001, 41/2001 – consolidated text, 55/2001 – correction) and the
Amendments to the Constitution of the Republic of Croatia published in Narodne novine, no.
76/2010, in which the date of their entry into force is indicated.
Class: 012-02/10-01/01
Zagreb, 6 July 2010
Chairman
of the Committee on the Constitution, Standing Orders and Political System
of the Croatian Parliament
Vladimir Šeks (signed)

CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF CROATIA
(consolidated text)
I. HISTORICAL FOUNDATIONS
The millennial national identity of the Croatian nation and the continuity of its statehood,
confirmed by the course of its entire historical experience in various political forms and by the
perpetuation and development of the state-building idea grounded in the historical right of the
Croatian nation to full sovereignty, has manifested itself:
– in the formation of the Croatian principalities in the seventh century;
– in the independent medieval state of Croatia established in the ninth century;
– in the Kingdom of the Croats established in the tenth century;
– in the preservation of the attributes of statehood under the Croatian-Hungarian personal
union;
– in the independent and sovereign decision of the Croatian Parliament in 1527 to elect a king
from the Habsburg Dynasty;
– in the independent and sovereign decision of the Croatian Parliament to ratify the Pragmatic
Sanction in 1712;
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Compulsory education shall be free, in conformity with law.
Article 67
Subject to the conditions specified by law, the establishment of private schools and learning
institutions shall be permitted.
Article 68
The autonomy of universities shall be guaranteed.
Universities shall independently decide on their organisation and operation, in compliance
with law.
Article 69
The freedom of scientific, cultural and artistic creativity shall be guaranteed.
The state shall encourage and support the development of science, culture and the arts.
The state shall protect scientific, cultural and artistic assets as national spiritual values.
The protection of moral and material rights deriving from scientific, cultural, artistic,
intellectual and other creative efforts shall be guaranteed.
The state shall encourage and support care for physical culture and sports.
Article 70
Everyone shall have the right to a healthy life.
The state shall ensure conditions for a healthy environment.
Everyone shall, within the scope of their powers and activities, accord particular attention to
the protection of human health, nature and the human environment.
IV. ORGANISATION OF GOVERNMENT
1. CROATIAN PARLIAMENT
Article 71
The Croatian Parliament shall be a representative body of the people and shall be vested with
legislative power in the Republic of Croatia.
Article 72
The Croatian Parliament shall have no less than 100 and no more than 160 deputies elected on
the basis of direct, universal and equal suffrage by secret ballot.
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Issuer: Constitutional
Assembly
Type: law
Adoption: 15.02.1922.
Entry into force: 07.11.1922.

Publication:
Latvijas Vēstnesis, 43,
01.07.1993.; Latvijas Republikas
Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 6, 31.03.1994.;
Valdības Vēstnesis, 141,
30.06.1922.

Text consolidated by Valsts valodas centrs (State Language Centre) with amending laws of:
21 March 1933 [shall come into force from 21 March 1933];
27 January 1994 [shall come into force from 26 February 1994];
5 June 1996 [shall come into force from 26 June 1996];
4 December 1997 [shall come into force from 31 December 1997];
15 October 1998 [shall come into force from 6 November 1998];
30 April 2002 [shall come into force from 24 May 2002];
8 May 2003 [shall come into force from 5 June 2003];
23 September 2004 [shall come into force from 21 October 2004];
15 December 2005 [shall come into force from 17 January 2005];
3 May 2007 [shall come into force from 31 May 2007];
8 April 2009 [shall come into force from 2 November 2009];
19 September 2013 [shall come into force from 18 October 2013];
19 June 2014 [shall come into force from 22 July 2014];
19 May 2016 [shall come into force from 14 June 2016];
4 October 2018 [shall come into force from 1 January 2019].
If a whole or part of a section has been amended, the date of the amending law appears in square brackets at the end
of the section. If a whole section, paragraph or clause has been deleted, the date of the deletion appears in square
brackets beside the deleted section, paragraph or clause.
Adopted by the Constitutional Assembly
in a joint meeting on 15 February 1922

THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF LATVIA
The State of Latvia, proclaimed on 18 November 1918, has been established by uniting historical Latvian lands and
on the basis of the unwavering will of the Latvian nation to have its own State and its inalienable right of selfdetermination in order to guarantee the existence and development of the Latvian nation, its language and culture
throughout the centuries, to ensure freedom and promote welfare of the people of Latvia and each individual.
The people of Latvia won their State in the War of Liberation. They consolidated the system of government and
adopted the Constitution in a freely elected Constitutional Assembly.
The people of Latvia did not recognise the occupation regimes, resisted them and regained their freedom by
restoring national independence on 4 May 1990 on the basis of continuity of the State. They honour their freedom
fighters, commemorate victims of foreign powers, condemn the Communist and Nazi totalitarian regimes and their
crimes.
Latvia as democratic, socially responsible and national state is based on the rule of law and on respect for human
dignity and freedom; it recognises and protects fundamental human rights and respects ethnic minorities. The people
of Latvia protect their sovereignty, national independence, territory, territorial integrity and democratic system of
government of the State of Latvia.
Since ancient times, the identity of Latvia in the European cultural space has been shaped by Latvian and Liv
traditions, Latvian folk wisdom, the Latvian language, universal human and Christian values. Loyalty to Latvia, the
Latvian language as the only official language, freedom, equality, solidarity, justice, honesty, work ethic and family are
the foundations of a cohesive society. Each individual takes care of oneself, one's relatives and the common good of
society by acting responsibly toward other people, future generations, the environment and nature.
While acknowledging its equal status in the international community, Latvia protects its national interests and
promotes sustainable and democratic development of a united Europe and the world.
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God, bless Latvia!
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materially responsive reply. Everyone has the right to receive a reply in the Latvian language.
[30 April 2002]
105. Everyone has the right to own property. Property shall not be used contrary to the interests of the public.
Property rights may be restricted only in accordance with law. Expropriation of property for public purposes shall be
allowed only in exceptional cases on the basis of a specific law and in return for fair compensation.
106. Everyone has the right to freely choose their employment and workplace according to their abilities and
qualifications. Forced labour is prohibited. Participation in the relief of disasters and their effects, and work pursuant to
a court order shall not be deemed forced labour.
107. Every employed person has the right to receive, for work done, commensurate remuneration which shall not be
less than the minimum wage established by the State, and has the right to weekly holidays and a paid annual
vacation.
108. Employed persons have the right to a collective labour agreement, and the right to strike. The State shall
protect the freedom of trade unions.
109. Everyone has the right to social security in old age, for work disability, for unemployment and in other cases
as provided by law.
110. The State shall protect and support marriage - a union between a man and a woman, the family, the rights of
parents and rights of the child. The State shall provide special support to disabled children, children left without
parental care or who have suffered from violence.
[15 December 2005]
111. The State shall protect human health and guarantee a basic level of medical assistance for everyone.
112. Everyone has the right to education. The State shall ensure that everyone may acquire primary and secondary
education without charge. Primary education shall be compulsory.
113. The State shall recognise the freedom of scientific research, artistic and other creative activity, and shall
protect copyright and patent rights.
114. Persons belonging to ethnic minorities have the right to preserve and develop their language and their ethnic
and cultural identity.
115. The State shall protect the right of everyone to live in a benevolent environment by providing information about
environmental conditions and by promoting the preservation and improvement of the environment.
116. The rights of persons set out in Articles ninety-six, ninety-seven, ninety-eight, one hundred, one hundred and
two, one hundred and three, one hundred and six, and one hundred and eight of the Constitution may be subject to
restrictions in circumstances provided for by law in order to protect the rights of other people, the democratic structure
of the State, and public safety, welfare and morals. On the basis of the conditions set forth in this Article, restrictions
may also be imposed on the expression of religious beliefs.
President of the Constitutional Assembly J. Čakste
Secretary of the Constitutional Assembly R. Ivanovs
Translation © 2019 Valsts valodas centrs (State Language Centre)
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Lietuvos Respublikos Seimas - Dokumento tekstas spausdinimui

Constitution of the Republic of Lithuania

KONST

Official translation
CONSTITUTION
OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA
(Approved by the citizens of the Republic of Lithuania
in the Referendum on 25 October 1992)
(as amended by 20 March 2003, No. IX-1379)
THE LITHUANIAN NATION
- having established the State of Lithuania many centuries ago,
- having based its legal foundations on the Lithuanian Statutes and the Constitutions of the Republic
of Lithuania,
- having for centuries defended its freedom and independence,
- having preserved its spirit, native language, writing, and customs,
- embodying the inborn right of each person and the People to live and create freely in the land of
their fathers and forefathers -- in the independent State of Lithuania,
- fostering national concord in the land of Lithuania,
- striving for an open, just, and harmonious civil society and law-governed State, by the will of the
citizens of the reborn State of Lithuania, approves and declares this
CONSTITUTION
CHAPTER 1
THE STATE OF LITHUANIA
Article 1
The State of Lithuania shall be an independent and democratic republic.
Article 2
The State of Lithuania shall be created by the People. Sovereignty shall be vested in the People.
Article 3
No one may limit or restrict the sovereignty of the People or make claims to the sovereign powers
of the People. The People and each citizen shall have the right to oppose anyone who encroaches on the
independence, territorial integrity, or constitutional order of the State of Lithuania by force.
Article 4
The People shall exercise the supreme sovereign power vested in them either directly or through
their democratically elected representatives.
Article 5
In Lithuania, the powers of the State shall be exercised by the Seimas, the President of the Republic
and Government, and the Judiciary.
The scope of powers shall be defined by the Constitution. Institutions of power shall serve the
people.
Article 6
The Constitution shall be an integral and directly applicable statute.
Every person may defend his or her rights on the basis of the Constitution.
Article 7
Any law or other statute which contradicts the Constitution shall be invalid.
Only laws which are promulgated shall be valid.
Ignorance of the law shall not exempt a person from responsibility.
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_p?p_id=211295
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safe and healthy working conditions, adequate compensation for work, and social security in the event of
unemployment.
The employment of foreigners in the Republic of Lithuania shall be regulated by law.
Forced labour shall be prohibited.
Military service or alternative service, as well as labour which is executed during war, natural
calamity, epidemic, or other urgent circumstances, shall not be deemed as forced labour. Labour which is
performed by convicts in places of confinement and which is regulated by law shall not be deemed as
forced labour either.
Article 49
Every person shall have the right to rest and leisure, as well as to annual paid holidays.
Working hours shall be established by law.
Article 50
Trade unions shall be freely established and shall function independently. They shall defend the
professional, economic, and social rights and interests of employees.
All trade unions shall have equal rights.
Article 51
Employees shall have the right to strike in order to protect their economic and social interests.
The restrictions of this right, and the conditions and procedures for the implementation thereof shall
be established by law.
Article 52
The State shall guarantee the right of citizens to old age and disability pension, as well as to social
assistance in the event of unemployment, sickness, widowhood, loss of breadwinner, and other cases
provided by law.
Article 53
The State shall take care of people's health and shall guarantee medical aid and services in the
event of sickness. The procedure for providing medical aid to citizens free of charge at State medical
facilities shall be established by law.
The State shall promote physical culture of the society and shall support sports.
The State and each individual must protect the environment from harmful influences.
Article 54
The State shall concern itself with the protection of the natural environment, its fauna and flora,
separate objects of nature and particularly valuable districts, and shall supervise the moderate utilization of
natural resources as well as their restoration and augmentation.
The exhaustion of land and entrails of the earth, the pollution of waters and air, the production of
radioactive impact, as well as the impoverishment of fauna and flora, shall be prohibited by law.
CHAPTER 4
THE SEIMAS
Article 55
The Seimas shall consist of representatives of the People. 141 Seimas members who shall be
elected for a four-year term on the basis of universal, equal, and direct suffrage by secret ballot.
The Seimas shall be deemed elected when at least three- fifths of the Seimas members have been
elected.
The electoral procedure shall be established by law.
Article 56
Any citizen of the Republic of Lithuania who is not bound by an oath or pledge to a foreign state,
and who, on the election day, is 25 years of age or over and has permanently been residing in Lithuania,
may be elected a Seimas member.
Persons who have not served their court imposed sentence, as well as persons declared legally
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_p?p_id=211295
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• Protection of environment
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Article 11bis
The State guarantees the protection of the human and cultural environment, and
works for the establishment of a durable equilibrium between the conservation of
nature, in particular its capacity for renewal, and the satisfaction of the needs of
present and future generations.

• Protection from unjustified restraint
• Principle of no punishment without law

Article 12
Individual freedom is guaranteed. No one may be prosecuted except in the cases
specified by the law and in the form which it prescribes. No one may be arrested or
detained [plac] except in the cases specified by the law and in the form which it
prescribes. Except in the case of flagrante delicto, no one may be arrested except by
virtue of a substantiated order of a judge, which must be served, at the moment of
the arrest, or at the latest within twenty-four hours. Every person must be informed
without delay of the means of legal recourse [they] have at [their] disposal to recover
their freedom.

Article 13
No one may be deprived against his will of the judge that the law assigns to him.

Article 14
No penalty may be established or applied except by virtue of the law.
• Regulation of evidence collection

Article 15
The domicile is inviolable. An intrusion can only be made in the cases specified by the
law and in the forms that it prescribes.

• Protection from expropriation

Article 16
One may only be deprived of his property for a reason of public utility and [with]
consideration [of a] just indemnity, in the case and in the manner established by the
law.

• Right to own property

Article 17
The penalty of the confiscation of property may not be established.

• Prohibition of capital punishment

Article 18
The death penalty may not be established.

• Freedom of religion

Article 19
The freedom of religions, that of their public exercise, as well as the freedom to
manifest religious opinions, are guaranteed, save for the repression of crimes
committed on the occasion of the practice of these freedoms.

Luxembourg 1868 (rev. 2009)
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necessary, to the provisions of Article 91 paragraph 3.
Article 93

Provisions of treaties and of resolutions by international institutions
which may be binding on all persons by virtue of their contents shall
become binding after they have been published.
Article 94

Statutory regulations in force within the Kingdom shall not be applicable
if such application is in conflict with provisions of treaties that are
binding on all persons or of resolutions by international institutions.
Article 95

Rules regarding the publication of treaties and decisions by international
institutions shall be laid down by Act of Parliament.
Article 96

1. A declaration that the Kingdom is in a state of war shall not be made
without the prior approval of the States General.
2. Such approval shall not be required in cases where consultation with
Parliament proves to be impossible as a consequence of the actual
existence of a state of war.
3. The two Houses of the States General shall consider and decide upon
the matter in joint session.
4. The provisions of the first and third paragraphs shall apply mutatis
mutandis to a declaration that a state of war has ceased.
Article 97

1. There shall be armed forces for the defence and protection of the
interests of the Kingdom, and in order to maintain and promote the
international legal order.
2. The Government shall have supreme authority over the armed forces.
Article 98

1. The armed forces shall consist of volunteers and may also include
conscripts.
2. Compulsory military service and the power to defer the call-up to active
service shall be regulated by Act of Parliament.
Article 99

Exemption from military service because of serious conscientious
objections shall be regulated by Act of Parliament.
Article 99a

Duties may be assigned for the purpose of civil defence in accordance
with rules laid down by Act of Parliament.
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The Constitution of the Republic of Poland
THE CONSTITUTION OF THE
REPUBLIC OF POLAND
2 April 1997
Chapter I
THE REPUBLIC
Chapter II
THE FREEDOMS,
RIGHTS AND
OBLIGATIONS OF
PERSONS AND CITIZENS
Chapter III
SOURCES OF LAW
Chapter IV
THE SEJM AND THE
SENATE
Chapter V
THE PRESIDENT OF THE
REPUBLIC OF POLAND
Chapter VI
THE COUNCIL OF
MINISTERS AND
GOVERNMENT
ADMINISTRATION
Chapter VII
LOCAL GOVERNMENT
Chapter VIII
COURTS AND
TRIBUNALS
Chapter IX
ORGANS OF STATE
CONTROL AND FOR
DEFENCE OF RIGHTS
Chapter X
PUBLIC FINANCES
Chapter XI
EXTRAORDINARY
MEASURES
Chapter XII
AMENDING THE
CONSTITUTION
Chapter XIII
FINAL AND
TRANSITIONAL
PROVISIONS

THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF POLAND
OF 2nd APRIL, 1997
As published in Dziennik Ustaw No. 78, item 483
Having regard for the existence and future of our Homeland,
Which recovered, in 1989, the possibility of a sovereign and democratic determination of
its fate,
We, the Polish Nation - all citizens of the Republic,
Both those who believe in God as the source of truth, justice, good and beauty,
As well as those not sharing such faith but respecting those universal values as arising
from other sources,
Equal in rights and obligations towards the common good - Poland,
Beholden to our ancestors for their labours, their struggle for independence achieved at
great sacrifice, for our culture rooted in the Christian heritage of the Nation and in
universal human values,
Recalling the best traditions of the First and the Second Republic,
Obliged to bequeath to future generations all that is valuable from our over one thousand
years' heritage,
Bound in community with our compatriots dispersed throughout the world,
Aware of the need for cooperation with all countries for the good of the Human Family,
Mindful of the bitter experiences of the times when fundamental freedoms and human
rights were violated in our Homeland,
Desiring to guarantee the rights of the citizens for all time, and to ensure diligence and
efficiency in the work of public bodies,
Recognizing our responsibility before God or our own consciences,
Hereby establish this Constitution of the Republic of Poland as the basic law for the
State, based on respect for freedom and justice, cooperation between the public powers,
social dialogue as well as on the principle of subsidiarity in the strengthening the powers
of citizens and their communities.
We call upon all those who will apply this Constitution for the good of the Third Republic
to do so paying respect to the inherent dignity of the person, his or her right to freedom,
the obligation of solidarity with others, and respect for these principles as the
unshakeable foundation of the Republic of Poland.
Chapter I
THE REPUBLIC
Article 1
The Republic of Poland shall be the common good of all its citizens.
Article 2
The Republic of Poland shall be a democratic state ruled by law and implementing the
principles of social justice.
Article 3
The Republic of Poland shall be a unitary State.
Article 4
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establishing the rights of a child, shall consider and, insofar as possible, give
priority to the views of the child.
4. The competence and procedure for appointment of the Commissioner for
Children's Rights shall be specified by statute.
Article 73
The freedom of artistic creation and scientific research as well as dissemination of the
fruits thereof, the freedom to teach and to enjoy the products of culture, shall be ensured
to everyone.
Article 74
1. Public authorities shall pursue policies ensuring the ecological security of current
and future generations.
2. Protection of the environment shall be the duty of public authorities.
3. Everyone shall have the right to be informed of the quality of the environment and
its protection.
4. Public authorities shall support the activities of citizens to protect and improve the
quality of the environment.
Article 75
1. Public authorities shall pursue policies conducive to satisfying the housing needs
of citizens, in particular combating homelessness, promoting the development of
low-income housing and supporting activities aimed at acquisition of a home by
each citizen.
2. Protection of the rights of tenants shall be established by statute.
Article 76
Public authorities shall protect consumers, customers, hirers or lessees against activities
threatening their health, privacy and safety, as well as against dishonest market
practices. The scope of such protection shall be specified by statute.
MEANS FOR THE DEFENCE OF FREEDOMS AND RIGHTS
Article 77
1. Everyone shall have the right to compensation for any harm done to him by any
action of an organ of public authority contrary to law.
2. Statutes shall not bar the recourse by any person to the courts in pursuit of claims
alleging infringement of freedoms or rights.
Article 78
Each party shall have the right to appeal against judgments and decisions made at first
stage. Exceptions to this principle and the procedure for such appeals shall be specified
by statute.
Article 79
1. In accordance with principles specified by statute, everyone whose constitutional
freedoms or rights have been infringed, shall have the right to appeal to the
Constitutional Tribunal for its judgment on the conformity to the Constitution of a
statute or another normative act upon which basis a court or organ of public
administration has made a final decision on his freedoms or rights or on his
obligations specified in the Constitution.
2. The provisions of para. 1 above shall not relate to the rights specified in Article
56.
Article 80
In accordance with principles specified by statute, everyone shall have the right to apply
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Article 44

Access to
culture

1. The public authorities shall promote and watch over access to
cultural opportunities, to which all are entitled.
2. The public authorities shall promote science and scientific and
technical research for the benefit the general interest.
Article 45

Environment.
Quality of life

1. Everyone has the right to enjoy an environment suitable for personal development, as well as the duty to preserve it.
2. The public authorities shall safeguard rational use of all natural
resources with a view to protecting and improving the quality of life
and preserving and restoring the environment, by relying on essential
collective solidarity.
3. Criminal or, where applicable, administrative sanctions, as well
as the obligation to make good the damage, shall be imposed, under
the terms established by the law, against those who violate the provisions contained in the previous clause.
Article 46

Conservation
of artistic
heritage

The public authorities shall guarantee the preservation and promote
the enrichment of the historic, cultural and artistic heritage of the peoples of Spain and of the property of which it consists, regardless of its
legal status and its ownership. Offences committed against this heritage
shall be punished under criminal law.
Article 47

Right to
housing. Land
usage.

All Spaniards are entitled to enjoy decent and adequate housing. The
public authorities shall promote the necessary conditions and shall
establish appropriate standards in order to make this right effective,
regulating land use in accordance with the general interest in order to
prevent speculation.
The community shall participate in the benfits accruing from the
urban policies of the public bodies.
Article 48

Youth
participation

The public authorities shall promote conditions directed towards
the free and effective participation of young people in political, social,
economic and cultural development.
Article 49

Services for
the physically
handicapped

The public authorities shall carry out a policy of preventive care, treatment, rehabilitation and integration of the physically, sensorially and
mentally handicapped who shall be given the specialised care that they
require, and be afforded them special protection in order that they may
enjoy the rights conferred by this Title upon all citizens.
Article 50

The Elderly
18

The public authorities shall guarantee, through adequate and perio
dically updated pensions, sufficient financial means for senior citizens.
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Federal Constitution of the Swiss Confederation
of 18 April 1999 (Status as of 1 January 2020)
Preamble

In the name of Almighty God!
The Swiss People and the Cantons,
mindful of their responsibility towards creation,
resolved to renew their alliance so as to strengthen liberty, democracy, independence
and peace in a spirit of solidarity and openness towards the world,
determined to live together with mutual consideration and respect for their diversity,
conscious of their common achievements and their responsibility towards future
generations,
and in the knowledge that only those who use their freedom remain free, and that the
strength of a people is measured by the well-being of its weakest members,
adopt the following Constitution1:
1

Adopted by the popular vote on 18 April 1999 (FedD of 18 Dec. 1998, FCD of 11 Aug. 1999; AS 1999

2556; BBl 1997 I 1, 1999 162 5986).

Title 1 General Provisions
Art. 1 The Swiss Confederation

https://www.admin.ch/opc/en/print.html
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1

The regulation of the relationship between the church and the state is the
responsibility of the Cantons.
2

The Confederation and the Cantons may within the scope of their powers take
measures to preserve public peace between the members of different religious
communities.
3

The construction of minarets is prohibited.1

1

Adopted by the popular vote on 29 Nov. 2009, in force since 29 Nov. 2009 (FedD of 12 June 2009,

FCD of 5 May 2010; AS 2010 2161; BBl 2008 6851 7603, 2009 4381, 2010 3437).

Section 4 Environment and Spatial Planning
Art. 73 Sustainable development

The Confederation and the Cantons shall endeavour to achieve a balanced and
sustainable relationship between nature and its capacity to renew itself and the
demands placed on it by the population.
Art. 74 Protection of the environment
1

The Confederation shall legislate on the protection of the population and its natural
environment against damage or nuisance.
2

It shall ensure that such damage or nuisance is avoided. The costs of avoiding or
eliminating such damage or nuisance are borne by those responsible for causing it.
3

The Cantons are responsible for the implementation of the relevant federal
regulations, except where the law reserves this duty for the Confederation.
Art. 75 Spatial planning
1

The Confederation shall lay down principles on spatial planning. These principles are
binding on the Cantons and serve to ensure the appropriate and economic use of the
land and its properly ordered settlement.
2

The Confederation shall encourage and coordinate the efforts of the Cantons and
shall cooperate with them.
3

Confederation and Cantons shall take account of the requirements of spatial
planning in fulfilling their duties.
Art. 75a1National Land Survey
1

The National Land Survey is the responsibility of the Confederation.

2

The Confederation shall issue regulations on official surveying.

3

It may issue regulations on the harmonisation of official information relating to the
land.
https://www.admin.ch/opc/en/print.html
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Part 2: Amendments to Constitutional Act No. 1/1993 Sb.
the Constitution of the Czech Republic, as amended by
subsequent constitutional acts
Article 7
Constitutional Act No. 1/1993 Sb. the Constitution of the Czech Republic, as
amended by Constitutional Act No. 347/1997 Sb. Constitutional Act No. 300/2000
Sb. Constitutional Act No. 395/2001 Sb. and Constitutional Act No. 448/2001 Sb.
shall be amended as follows:
[See the Constitution of the Czech Republic where these amendments are
incorporated.]

Part 3: Entry Into Effect
Article 8
This Constitutional Act shall enter into effect on March 2003.

CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND
BASIC FREEDOMS
The Federal Assembly,
on the basis of the proposals of the Czech National Council and the Slovak National
Council, Recognizing the inviolability of the natural rights of man, the rights of
citizens, and the sovereignty of the law, Proceeding from the universally-shared
values of humanity and from our nations' traditions of democracy and
self-government,
Mindful of the bitter experience of periods when human rights and fundamental
freedoms were suppressed in our homeland, Placing hope in the common endeavors
of all free nations to safeguard these rights, Ensuing from the Czech and Slovak
nations' right to self-determination, Recalling its share of responsibility towards
future generations for the fate of all life on Earth, and Expressing the resolve that the
Czech and Slovak Federal Republic should join in dignity the ranks of countries
cherishing these values,
Has enacted this Charter of Fundamental Rights and Basic Freedoms:

CHAPTER 1: GENERAL PROVISIONS
• Inalienable rights

Article 1
All people are free, have equal dignity, and enjoy equality of rights. Their
fundamental rights and basic freedoms are inherent, inalienable, non-prescriptible,
and not subject to repeal.

Czech Republic 1993 (rev. 2002)
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@@(2). Citizens have the right to free elementary and secondary school education,
and, depending on particular citizens' ability and the capability of society, also to
university-level education.
@@(3). Private schools may be established and instruction provided there only
under conditions set by law; education may be provided at such schools in
exchange for tuition.
@@(4). The conditions under which citizens have the right to assistance from the
state during their studies shall be set by law.

Article 34
@@(1). The rights to the fruits of one's creative intellectual work shall be protected
by law.
@@(2). The right of access to the nation's cultural wealth is guaranteed under the
conditions set by law.

Article 35
• Protection of environment

@@(1). Everyone has the right to a favorable environment.
@@(2). Everyone has the right to timely and complete information about the state
of the environment and natural resources.
@@(3). No one may, in exercising her rights, endanger or cause damage to the
environment, natural resources, the wealth of natural species, or cultural
monuments beyond the extent designated by law.

CHAPTER 5: THE RIGHT TO JUDICIAL AND OTHER
LEGAL PROTECTION
Article 36

• Protection from false imprisonment

@@(1). Everyone may assert, through the legally prescribed procedure, his rights
before an independent and impartial court or, in specified cases, before another
body.
@@(2). Unless a law provides otherwise, a person who claims that her rights were
curtailed by a decision of a public administrative authority may turn to a court
for review of the legality of that decision. However, judicial review of decisions
affecting the fundamental rights and basic freedoms listed in this Charter may
not be removed from the jurisdiction of courts.
@@(3). Everybody is entitled to compensation for damage caused him by an
unlawful decision of a court, other state bodies, or public administrative
authorities, or as the result of an incorrect official procedure.
@@(4). Conditions therefor and detailed provisions shall be set by law.

Article 37
• Protection from self-incrimination

• Right to counsel

• Trial in native language of accused

@@(1). Everyone has the right to refuse to give testimony if she would thereby
incriminate herself or a person close to her.
@@(2). In proceedings before courts, other state bodies, or public administrative
authorities, everyone shall have the right to assistance of counsel from the very
beginning of such proceedings.
@@(3). All parties to such proceedings are equal.
@@(4). Anyone who declares that he does not speak the language in which a
proceeding is being conducted has the right to the services of an interpreter.

Czech Republic 1993 (rev. 2002)
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Basic Law for the Federal Republic of Germany
Basic Law for the Federal Republic of Germany in the revised version published in the Federal Law
Gazette Part III, classification number 100-1, as last amended by Article 1 of the Act of 28 March 2019
(Federal Law Gazette I p. 404).
The Parliamentary Council, meeting in public session at Bonn am Rhein on 23 May 1949, confirmed
that the Basic Law for the Federal Republic of Germany, which was adopted by the Parliamentary
Council on 8 May 1949, was ratified in the week of 16 to 22 May 1949 by the parliaments of more than
two thirds of the participating German Länder.
By virtue of this fact the Parliamentary Council, represented by its Presidents, has signed and
promulgated the Basic Law.
The Basic Law is hereby published in the Federal Law Gazette pursuant to paragraph (3) of Article
145.
Preamble
Conscious of their responsibility before God and man,
Inspired by the determination to promote world peace as an equal partner in a united Europe, the
German people, in the exercise of their constituent power, have adopted this Basic Law.
Germans in the Länder of Baden-Württemberg, Bavaria, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg,
Hesse, Lower Saxony, Mecklenburg-Western Pomerania, North Rhine-Westphalia, RhinelandPalatinate, Saarland, Saxony, Saxony-Anhalt, Schleswig-Holstein and Thuringia have achieved the
unity and freedom of Germany in free self-determination. This Basic Law thus applies to the entire
German people.
I. Basic Rights
Article 1
[Human dignity – Human rights – Legally binding force of basic rights]
(1) Human dignity shall be inviolable. To respect and protect it shall be the duty of all state authority.
(2) The German people therefore acknowledge inviolable and inalienable human rights as the basis of
every community, of peace and of justice in the world.
(3) The following basic rights shall bind the legislature, the executive and the judiciary as directly
applicable law.
Article 2
[Personal freedoms]
(1) Every person shall have the right to free development of his personality insofar as he does not
violate the rights of others or offend against the constitutional order or the moral law.
(2) Every person shall have the right to life and physical integrity. Freedom of the person shall be
inviolable. These rights may be interfered with only pursuant to a law.
Article 3
[Equality before the law]
(1) All persons shall be equal before the law.
(2) Men and women shall have equal rights. The state shall promote the actual implementation of
equal rights for women and men and take steps to eliminate disadvantages that now exist.
Page 1 of 46
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(1) Insofar as, under this Basic Law, a basic right may be restricted by or pursuant to a law, such law
must apply generally and not merely to a single case. In addition, the law must specify the basic right
affected and the Article in which it appears.
(2) In no case may the essence of a basic right be affected.
(3) The basic rights shall also apply to domestic legal persons to the extent that the nature of such
rights permits.
(4) Should any person’s rights be violated by public authority, he may have recourse to the courts. If
no other jurisdiction has been established, recourse shall be to the ordinary courts. The second
sentence of paragraph (2) of Article 10 shall not be affected by this paragraph.
II. The Federation and the Länder
Article 20
[Constitutional principles – Right of resistance]
(1) The Federal Republic of Germany is a democratic and social federal state.
(2) All state authority is derived from the people. It shall be exercised by the people through elections
and other votes and through specific legislative, executive and judicial bodies.
(3) The legislature shall be bound by the constitutional order, the executive and the judiciary by law
and justice.
(4) All Germans shall have the right to resist any person seeking to abolish this constitutional order if
no other remedy is available.
Article 20a
[Protection of the natural foundations of life and animals]
Mindful also of its responsibility towards future generations, the state shall protect the natural
foundations of life and animals by legislation and, in accordance with law and justice, by executive and
judicial action, all within the framework of the constitutional order.
Article 21
[Political parties]
(1) Political parties shall participate in the formation of the political will of the people. They may be
freely established. Their internal organisation must conform to democratic principles. They must
publicly account for their assets and for the sources and use of their funds.
(2) Parties that, by reason of their aims or the behaviour of their adherents, seek to undermine or
abolish the free democratic basic order or to endanger the existence of the Federal Republic of
Germany shall be unconstitutional.
(3) Parties that, by reason of their aims or the behaviour of their adherents, are oriented towards an
undermining or abolition of the free democratic basic order or an endangerment of the existence of the
Federal Republic of Germany shall be excluded from state financing. If such exclusion is determined,
any favourable fiscal treatment of these parties and of payments made to those parties shall cease.
(4) The Federal Constitutional Court shall rule on the question of unconstitutionality within the meaning
of paragraph (2) of this Article and on exclusion from state financing within the meaning of paragraph
(3).
(5) Details shall be regulated by federal laws.
Article 22
[Federal capital – Federal flag]
(1) Berlin is the capital of the Federal Republic of Germany. The Federation shall be responsible for
representing the nation as a whole in the capital. Details shall be regulated by federal law.
(2) The federal flag shall be black, red and gold.
Article 23
[European Union – Protection of basic rights – Principle of subsidiarity]
(1) With a view to establishing a united Europe, the Federal Republic of Germany shall participate in
the development of the European Union that is committed to democratic, social and federal principles,
to the rule of law and to the principle of subsidiarity and that guarantees a level of protection of basic
rights essentially comparable to that afforded by this Basic Law. To this end the Federation may
transfer sovereign powers by a law with the consent of the Bundesrat. The establishment of the
European Union, as well as changes in its treaty foundations and comparable regulations that amend
or supplement this Basic Law or make such amendments or supplements possible, shall be subject to
paragraphs (2) and (3) of Article 79.
(1a) The Bundestag and the Bundesrat shall have the right to bring an action before the Court of
Justice of the European Union to challenge a legislative act of the European Union for infringing the
Page 6 of 46
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SUMMARY **
Climate Change / Standing

The panel reversed the district court’s interlocutory
orders in an action brought by an environmental organization
and individual plaintiffs against the federal government,
alleging climate-change related injuries to the plaintiffs
caused by the federal government continuing to “permit,
authorize, and subsidize” fossil fuel; and remanded to the
district court with instructions to dismiss for lack of Article
III standing.
Some plaintiffs claimed psychological harms, others
impairment to recreational interests, others exacerbated
medical conditions, and others damage to property.
Plaintiffs alleged violations of their constitutional rights, and
sought declaratory relief and an injunction ordering the
government to implement a plan to “phase out fossil fuel
emissions and draw down excess atmospheric [carbon
dioxide].”
The panel held that: the record left little basis for denying
that climate change was occurring at an increasingly rapid
pace; copious expert evidence established that the
unprecedented rise in atmospheric carbon dioxide levels
stemmed from fossil fuel combustion and will wreak havoc
on the Earth’s climate if unchecked; the record conclusively
established that the federal government has long understood
the risks of fossil fuel use and increasing carbon dioxide
emissions; and the record established that the government’s
This summary constitutes no part of the opinion of the court. It
has been prepared by court staff for the convenience of the reader.
**
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contribution to climate change was not simply a result of
inaction.
The panel rejected the government’s argument that
plaintiffs’ claims must proceed, if at all, under the
Administrative Procedure Act (“APA”). The panel held that
because the APA only allows challenges to discrete agency
decisions, the plaintiffs could not effectively pursue their
constitutional claims – whatever their merits – under that
statute.
The panel considered the three requirements for whether
plaintiffs had Article III standing to pursue their
constitutional claims. First, the panel held that the district
court correctly found that plaintiffs claimed concrete and
particularized injuries. Second, the panel held that the
district court properly found the Article III causation
requirement satisfied for purposes of summary judgment
because there was at least a genuine factual dispute as to
whether a host of federal policies were a “substantial factor”
in causing the plaintiffs’ injuries. Third, the panel held that
plaintiffs’ claimed injuries were not redressable by an
Article III court. Specifically, the panel held that it was
beyond the power of an Article III court to order, design,
supervise, or implement the plaintiffs’ requested remedial
plan where any effective plan would necessarily require a
host of complex policy decisions entrusted to the wisdom
and discretion of the executive and legislative branches.
The panel reluctantly concluded that the plaintiffs’ case
must be made to the political branches or to the electorate at
large.
District Judge Staton dissented, and would affirm the
district court. Judge Staton wrote that plaintiffs brought suit
to enforce the most basic structural principal embedded in
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our system of liberty: that the Constitution does not condone
the Nation’s willful destruction. She would hold that
plaintiffs have standing to challenge the government’s
conduct, have articulated claims under the Constitution, and
have presented sufficient evidence to press those claims at
trial.
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OPINION
HURWITZ, Circuit Judge:
In the mid-1960s, a popular song warned that we were
“on the eve of destruction.” 1 The plaintiffs in this case have
presented compelling evidence that climate change has
brought that eve nearer. A substantial evidentiary record
documents that the federal government has long promoted
fossil fuel use despite knowing that it can cause catastrophic
climate change, and that failure to change existing policy
may hasten an environmental apocalypse.
The plaintiffs claim that the government has violated
their constitutional rights, including a claimed right under
the Due Process Clause of the Fifth Amendment to a
“climate system capable of sustaining human life.” The
central issue before us is whether, even assuming such a
broad constitutional right exists, an Article III court can
provide the plaintiffs the redress they seek—an order
requiring the government to develop a plan to “phase out
fossil fuel emissions and draw down excess atmospheric
CO2.” Reluctantly, we conclude that such relief is beyond
our constitutional power. Rather, the plaintiffs’ impressive
case for redress must be presented to the political branches
of government.
I.
The plaintiffs are twenty-one young citizens, an
environmental organization, and a “representative of future
generations.” Their original complaint named as defendants
Barry McGuire, Eve of Destruction, on Eve of Destruction
(Dunhill Records, 1965).
1
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the President, the United States, and federal agencies
(collectively, “the government”). The operative complaint
accuses the government of continuing to “permit, authorize,
and subsidize” fossil fuel use despite long being aware of its
risks, thereby causing various climate-change related
injuries to the plaintiffs.
Some plaintiffs claim
psychological harm, others impairment to recreational
interests, others exacerbated medical conditions, and others
damage to property. The complaint asserts violations of:
(1) the plaintiffs’ substantive rights under the Due Process
Clause of the Fifth Amendment; (2) the plaintiffs’ rights
under the Fifth Amendment to equal protection of the law;
(3) the plaintiffs’ rights under the Ninth Amendment; and
(4) the public trust doctrine. The plaintiffs seek declaratory
relief and an injunction ordering the government to
implement a plan to “phase out fossil fuel emissions and
draw down excess atmospheric [carbon dioxide].” 2
The district court denied the government’s motion to
dismiss, concluding that the plaintiffs had standing to sue,
raised justiciable questions, and stated a claim for
infringement of a Fifth Amendment due process right to a
“climate system capable of sustaining human life.” The
court defined that right as one to be free from catastrophic
climate change that “will cause human deaths, shorten
human lifespans, result in widespread damage to property,
threaten human food sources, and dramatically alter the
planet’s ecosystem.” The court also concluded that the
The plaintiffs also assert that section 201 of the Energy Policy Act
of 1992, Pub. L. No. 102-486, § 201, 106 Stat. 2776, 2866 (codified at
15 U.S.C. § 717b(c)), which requires expedited authorization for certain
natural gas imports and exports “without modification or delay,” is
unconstitutional on its face and as applied. The plaintiffs also challenge
DOE/FE Order No. 3041, which authorizes exports of liquefied natural
gas from the proposed Jordan Cove terminal in Coos Bay, Oregon.
2
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plaintiffs had stated a viable “danger-creation due process
claim” arising from the government’s failure to regulate
third-party emissions. Finally, the court held that the
plaintiffs had stated a public trust claim grounded in the Fifth
and the Ninth Amendments.
The government unsuccessfully sought a writ of
mandamus. In re United States, 884 F.3d 830, 837–38 (9th
Cir. 2018). Shortly thereafter, the Supreme Court denied the
government’s motion for a stay of proceedings. United
States v. U.S. Dist. Court for Dist. of Or., 139 S. Ct. 1 (2018).
Although finding the stay request “premature,” the Court
noted that the “breadth of respondents’ claims is striking . . .
and the justiciability of those claims presents substantial
grounds for difference of opinion.” Id.
The government then moved for summary judgment and
judgment on the pleadings. The district court granted
summary judgment on the Ninth Amendment claim,
dismissed the President as a defendant, and dismissed the
equal protection claim in part. 3 But the court otherwise
denied the government’s motions, again holding that the
plaintiffs had standing to sue and finding that they had
presented sufficient evidence to survive summary judgment.
The court also rejected the government’s argument that the
plaintiffs’ exclusive remedy was under the Administrative
Procedure Act (“APA”), 5 U.S.C. § 702 et seq.
The district court initially declined the government’s
request to certify those orders for interlocutory appeal. But,
while considering a second mandamus petition from the
government, we invited the district court to revisit
The court found that age is not a suspect class, but allowed the
equal protection claim to proceed on a fundamental rights theory.
3
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certification, noting the Supreme Court’s justiciability
concerns. United States v. U.S. Dist. Court for the Dist. of
Or., No. 18-73014, Dkt. 3; see In re United States, 139 S. Ct.
452, 453 (2018) (reiterating justiciability concerns in
denying a subsequent stay application from the
government). The district court then reluctantly certified the
orders denying the motions for interlocutory appeal under
28 U.S.C. § 1292(b) and stayed the proceedings, while
“stand[ing] by its prior rulings . . . as well as its belief that
this case would be better served by further factual
development at trial.” Juliana v. United States, No. 6:15-cv01517-AA, 2018 WL 6303774, at *3 (D. Or. Nov. 21, 2018).
We granted the government’s petition for permission to
appeal.
II.
The plaintiffs have compiled an extensive record, which
at this stage in the litigation we take in the light most
favorable to their claims. See Plumhoff v. Rickard, 572 U.S.
765, 768 (2014). The record leaves little basis for denying
that climate change is occurring at an increasingly rapid
pace. It documents that since the dawn of the Industrial Age,
atmospheric carbon dioxide has skyrocketed to levels not
seen for almost three million years. For hundreds of
thousands of years, average carbon concentration fluctuated
between 180 and 280 parts per million. Today, it is over
410 parts per million and climbing. Although carbon levels
rose gradually after the last Ice Age, the most recent surge
has occurred more than 100 times faster; half of that increase
has come in the last forty years.
Copious expert evidence establishes that this
unprecedented rise stems from fossil fuel combustion and
will wreak havoc on the Earth’s climate if unchecked.
Temperatures have already risen 0.9 degrees Celsius above
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Health & Human Servs., 271 F.3d 301, 308 (D.C. Cir.
2001)).
3.
The more difficult question is whether the plaintiffs’
claimed injuries are redressable by an Article III court. In
analyzing that question, we start by stressing what the
plaintiffs do and do not assert. They do not claim that the
government has violated a statute or a regulation. They do
not assert the denial of a procedural right. Nor do they seek
damages under the Federal Tort Claims Act, 28 U.S.C.
§ 2671 et seq. Rather, their sole claim is that the government
has deprived them of a substantive constitutional right to a
“climate system capable of sustaining human life,” and they
seek remedial declaratory and injunctive relief.
Reasonable jurists can disagree about whether the
asserted constitutional right exists. Compare Clean Air
Council v. United States, 362 F. Supp. 3d 237, 250–53 (E.D.
Pa. 2019) (finding no constitutional right), with Juliana,
217 F. Supp. 3d at 1248–50; see also In re United States,
139 S. Ct. at 453 (reiterating “that the ‘striking’ breadth of
plaintiffs’ below claims ‘presents substantial grounds for
difference of opinion’”).
In analyzing redressability,
however, we assume its existence. See M.S. v. Brown,
902 F.3d 1076, 1083 (9th Cir. 2018). But that merely begins
our analysis, because “not all meritorious legal claims are
redressable in federal court.” Id. To establish Article III
redressability, the plaintiffs must show that the relief they
seek is both (1) substantially likely to redress their injuries;
and (2) within the district court’s power to award. Id.
Redress need not be guaranteed, but it must be more than
“merely speculative.” Id. (quoting Lujan, 504 U.S. at 561).
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The plaintiffs first seek a declaration that the
government is violating the Constitution. But that relief
alone is not substantially likely to mitigate the plaintiffs’
asserted concrete injuries.
A declaration, although
undoubtedly likely to benefit the plaintiffs psychologically,
is unlikely by itself to remediate their alleged injuries absent
further court action. See Clean Air Council, 362 F. Supp. 3d
at 246, 249; Steel Co. v. Citizens for a Better Env’t, 523 U.S.
83, 107 (1998) (“By the mere bringing of his suit, every
plaintiff demonstrates his belief that a favorable judgment
will make him happier. But although a suitor may derive
great comfort and joy from the fact that the United States
Treasury is not cheated, that a wrongdoer gets his just
deserts, or that the Nation’s laws are faithfully enforced, that
psychic satisfaction is not an acceptable Article III remedy
because it does not redress a cognizable Article III injury.”);
see also Friends of the Earth, 528 U.S. at 185 (“[A] plaintiff
must demonstrate standing separately for each form of relief
sought.”).
The crux of the plaintiffs’ requested remedy is an
injunction requiring the government not only to cease
permitting, authorizing, and subsidizing fossil fuel use, but
also to prepare a plan subject to judicial approval to draw
down harmful emissions. The plaintiffs thus seek not only
to enjoin the Executive from exercising discretionary
authority expressly granted by Congress, see, e.g., 30 U.S.C.
§ 201 (authorizing the Secretary of the Interior to lease land
for coal mining), but also to enjoin Congress from exercising
power expressly granted by the Constitution over public
lands, see U.S. Const. art. IV, § 3, cl. 2 (“The Congress shall
have Power to dispose of and make all needful Rules and
Regulations respecting the Territory or other Property
belonging to the United States.”).
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As an initial matter, we note that although the plaintiffs
contended at oral argument that they challenge only
affirmative activities by the government, an order simply
enjoining those activities will not, according to their own
experts’ opinions, suffice to stop catastrophic climate change
or even ameliorate their injuries. 6 The plaintiffs’ experts
opine that the federal government’s leases and subsidies
have contributed to global carbon emissions. But they do
not show that even the total elimination of the challenged
programs would halt the growth of carbon dioxide levels in
the atmosphere, let alone decrease that growth. Nor does any
expert contend that elimination of the challenged pro-carbon
fuels programs would by itself prevent further injury to the
plaintiffs. Rather, the record shows that many of the
emissions causing climate change happened decades ago or
come from foreign and non-governmental sources.
Indeed, the plaintiffs’ experts make plain that reducing
the global consequences of climate change demands much
more than cessation of the government’s promotion of fossil
fuels. Rather, these experts opine that such a result calls for
no less than a fundamental transformation of this country’s
energy system, if not that of the industrialized world. One
expert opines that atmospheric carbon reductions must come
“largely via reforestation,” and include rapid and immediate
decreases in emissions from many sources. “[L]eisurely
reductions of one of two percent per year,” he explains, “will
not suffice.” Another expert has opined that although the
required emissions reductions are “technically feasible,”
they can be achieved only through a comprehensive plan for
“nearly complete decarbonization” that includes both an
“unprecedently rapid build out” of renewable energy and a
The operative complaint, however, also seems to challenge the
government’s inaction.
6
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“sustained commitment to infrastructure transformation over
decades.”
And, that commitment, another expert
emphasizes, must include everything from energy efficient
lighting to improved public transportation to hydrogenpowered aircraft.
The plaintiffs concede that their requested relief will not
alone solve global climate change, but they assert that their
“injuries would be to some extent ameliorated.” Relying on
Massachusetts v. EPA, the district court apparently found the
redressability requirement satisfied because the requested
relief would likely slow or reduce emissions. See 549 U.S.
at 525–26. That case, however, involved a procedural right
that the State of Massachusetts was allowed to assert
“without meeting all the normal standards for
redressability;” in that context, the Court found
redressability because “there [was] some possibility that the
requested relief [would] prompt the injury-causing party to
reconsider the decision that allegedly harmed the litigant.”
Id. at 517–18, 525–26 (quoting Lujan, 504 U.S. at 572 n.7).
The plaintiffs here do not assert a procedural right, but rather
a substantive due process claim. 7
The dissent reads Massachusetts to hold that “a perceptible
reduction in the advance of climate change is sufficient to redress a
plaintiff’s climate change-induced harms.”
Diss. at 47.
But
Massachusetts “permitted a State to challenge EPA’s refusal to regulate
greenhouse gas emissions,” Am. Elec. Power Co., Inc. v. Connecticut,
564 U.S. 410, 420 (2011), finding that as a sovereign it was “entitled to
special solicitude in [the] standing analysis,” Ariz. State Legislature v.
Ariz. Indep. Redistricting Comm’n, 135 S. Ct. 2652, 2664 n.10 (2015)
(quoting Massachusetts, 549 U.S. at 520). Here, in contrast, the
plaintiffs are not sovereigns, and a substantive right, not a procedural
one, is at issue. See Massachusetts, 549 U.S. at 517–21, 525–26; see
also Lujan, 504 U.S. at 572 n.7 (“There is this much truth to the assertion
that ‘procedural rights’ are special: The person who has been accorded a
7
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We are therefore skeptical that the first redressability
prong is satisfied. But even assuming that it is, the plaintiffs
do not surmount the remaining hurdle—establishing that the
specific relief they seek is within the power of an Article III
court. There is much to recommend the adoption of a
comprehensive scheme to decrease fossil fuel emissions and
combat climate change, both as a policy matter in general
and a matter of national survival in particular. But it is
beyond the power of an Article III court to order, design,
supervise, or implement the plaintiffs’ requested remedial
plan. As the opinions of their experts make plain, any
effective plan would necessarily require a host of complex
policy decisions entrusted, for better or worse, to the wisdom
and discretion of the executive and legislative branches. See
Brown, 902 F.3d at 1086 (finding the plaintiff’s requested
declaration requiring the government to issue driver cards
“incompatible with democratic principles embedded in the
structure of the Constitution”). These decisions range, for
example, from determining how much to invest in public
transit to how quickly to transition to renewable energy, and
plainly require consideration of “competing social, political,
and economic forces,” which must be made by the People’s
“elected representatives, rather than by federal judges
interpreting the basic charter of Government for the entire
country.” Collins v. City of Harker Heights, 503 U.S. 115,
128–29 (1992); see Lujan, 504 U.S. at 559–60
(“[S]eparation of powers depends largely upon common
understanding of what activities are appropriate to
legislatures, to executives, and to courts.”).

procedural right to protect his concrete interests can assert that right
without meeting all the normal standards for redressability and
immediacy.”).
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The plaintiffs argue that the district court need not itself
make policy decisions, because if their general request for a
remedial plan is granted, the political branches can decide
what policies will best “phase out fossil fuel emissions and
draw down excess atmospheric CO2.” To be sure, in some
circumstances, courts may order broad injunctive relief
while leaving the “details of implementation” to the
government’s discretion. Brown v. Plata, 563 U.S. 493,
537–38 (2011). But, even under such a scenario, the
plaintiffs’ request for a remedial plan would subsequently
require the judiciary to pass judgment on the sufficiency of
the government’s response to the order, which necessarily
would entail a broad range of policymaking. And inevitably,
this kind of plan will demand action not only by the
Executive, but also by Congress. Absent court intervention,
the political branches might conclude—however
inappropriately in the plaintiffs’ view—that economic or
defense considerations called for continuation of the very
programs challenged in this suit, or a less robust approach to
addressing climate change than the plaintiffs believe is
necessary. “But we cannot substitute our own assessment
for the Executive’s [or Legislature’s] predictive judgments
on such matters, all of which ‘are delicate, complex, and
involve large elements of prophecy.’” Hawaii, 138 S. Ct.
at 2421 (quoting Chi. & S. Air Lines, Inc. v. Waterman S.S.
Corp., 333 U.S. 103, 111 (1948)). And, given the
complexity and long-lasting nature of global climate change,
the court would be required to supervise the government’s
compliance with any suggested plan for many decades. See
Nat. Res. Def. Council, Inc. v. EPA, 966 F.2d 1292, 1300
(9th Cir. 1992) (“Injunctive relief could involve
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extraordinary supervision by this court. . . . [and] may be
inappropriate where it requires constant supervision.”). 8
As the Supreme Court recently explained, “a
constitutional directive or legal standards” must guide the
courts’ exercise of equitable power. Rucho v. Common
Cause, 139 S. Ct. 2484, 2508 (2019). Rucho found partisan
gerrymandering claims presented political questions beyond
the reach of Article III courts. Id. at 2506–07. The Court
did not deny extreme partisan gerrymandering can violate
the Constitution. See id. at 2506; id. at 2514–15 (Kagan, J.,
dissenting). But, it concluded that there was no “limited and
precise” standard discernible in the Constitution for
redressing the asserted violation. Id. at 2500. The Court
However belatedly, the political branches are currently debating
such action. Many resolutions and plans have been introduced in
Congress, ranging from discrete measures to encourage clean energy
innovation to the “Green New Deal” and comprehensive proposals for
taxing carbon and transitioning all sectors of the economy away from
fossil fuels. See, e.g., H.R. Res. 109, 116th Cong. (2019); S.J. Res. 8,
116th Cong. (2019); Enhancing Fossil Fuel Energy Carbon Technology
Act, S. 1201, 116th Cong. (2019); Climate Action Now Act, H.R. 9,
116th Cong. (2019); Methane Waste Prevention Act, H.R. 2711, 116th
Cong. (2019); Clean Energy Standard Act, S. 1359, 116th Cong. (2019);
National Climate Bank Act, S. 2057, 116th Cong. (2019); Carbon
Pollution Transparency Act, S. 1745, 116th Cong. (2019); Leading
Infrastructure for Tomorrow’s America Act, H.R. 2741, 116th Cong.
(2019); Buy Clean Transparency Act, S. 1864, 116th Cong. (2019);
Carbon Capture Modernization Act, H.R. 1796, 116th Cong. (2019);
Challenges & Prizes for Climate Act, H.R. 3100, 116th Cong. (2019);
Energy Innovation and Carbon Dividend Act, H.R. 763, 116th Cong.
(2019); Climate Risk Disclosure Act, S. 2075, 116th Cong. (2019);
Clean Energy for America Act, S. 1288, 116th Cong. (2019). The
proposed legislation, consistent with the opinions of the plaintiffs’
experts, envisions that tackling this global problem involves the exercise
of discretion, trade-offs, international cooperation, private-sector
partnerships, and other value judgments ill-suited for an Article III court.
8
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rejected the plaintiffs’ proposed standard because unlike the
one-person, one-vote rule in vote dilution cases, it was not
“relatively easy to administer as a matter of math.” Id.
at 2501.
Rucho reaffirmed that redressability questions implicate
the separation of powers, noting that federal courts “have no
commission to allocate political power and influence”
without standards to guide in the exercise of such authority.
See id. at 2506–07, 2508. Absent those standards, federal
judicial power could be “unlimited in scope and duration,”
and would inject “the unelected and politically
unaccountable branch of the Federal Government [into]
assuming such an extraordinary and unprecedented role.”
Id. at 2507; see also Lexmark Int’l, Inc. v. Static Control
Components, Inc., 572 U.S. 118, 125 (2014) (noting the
“separation-of-powers principles underlying” standing
doctrine); Brown, 902 F.3d at 1087 (stating that “in the
context of Article III standing, . . . federal courts must
respect their ‘proper—and properly limited—role . . . in a
democratic society’” (quoting Gill v. Whitford, 138 S. Ct.
1916, 1929 (2018)). Because “it is axiomatic that ‘the
Constitution contemplates that democracy is the appropriate
process for change,’” Brown, 902 F.3d at 1087 (quoting
Obergefell v. Hodges, 135 S. Ct. 2584, 2605 (2015)), some
questions—even those existential in nature—are the
province of the political branches. The Court found in
Rucho that a proposed standard involving a mathematical
comparison to a baseline election map is too difficult for the
judiciary to manage. See 139 S. Ct. at 2500–02. It is
impossible to reach a different conclusion here.
The plaintiffs’ experts opine that atmospheric carbon
levels of 350 parts per million are necessary to stabilize the
global climate. But, even accepting those opinions as valid,
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they do not suggest how an order from this Court can achieve
that level, other than by ordering the government to develop
a plan. Although the plaintiffs’ invitation to get the ball
rolling by simply ordering the promulgation of a plan is
beguiling, it ignores that an Article III court will thereafter
be required to determine whether the plan is sufficient to
remediate the claimed constitutional violation of the
plaintiffs’ right to a “climate system capable of sustaining
human life.” We doubt that any such plan can be supervised
or enforced by an Article III court. And, in the end, any plan
is only as good as the court’s power to enforce it.
C.
Our dissenting colleague quite correctly notes the gravity
of the plaintiffs’ evidence; we differ only as to whether an
Article III court can provide their requested redress. In
suggesting that we can, the dissent reframes the plaintiffs’
claimed constitutional right variously as an entitlement to
“the country’s perpetuity,” Diss. at 35–37, 39, or as one to
freedom from “the amount of fossil-fuel emissions that will
irreparably devastate our Nation,” id. at 57. But if such
broad constitutional rights exist, we doubt that the plaintiffs
would have Article III standing to enforce them. Their
alleged individual injuries do not flow from a violation of
these claimed rights. Indeed, any injury from the dissolution
of the Republic would be felt by all citizens equally, and thus
would not constitute the kind of discrete and particularized
injury necessary for Article III standing. See Friends of the
Earth, 528 U.S. at 180–81. A suit for a violation of these
reframed rights, like one for a violation of the Guarantee
Clause, would also plainly be nonjusticiable. See, e.g.,
Rucho, 139 S. Ct. at 2506 (“This Court has several times
concluded, however, that the Guarantee Clause does not
provide the basis for a justiciable claim.”) (citing Pac. States
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Tel. & Tel. Co. v. Oregon, 223 U.S. 118, 149 (1912)); Luther
v. Borden, 48 U.S. 1, 36–37, 39 (1849).
More importantly, the dissent offers no metrics for
judicial determination of the level of climate change that
would cause “the willful dissolution of the Republic,” Diss.
at 40, nor for measuring a constitutionally acceptable
“perceptible reduction in the advance of climate change,” id.
at 47. Contrary to the dissent, we cannot find Article III
redressability requirements satisfied simply because a court
order might “postpone[] the day when remedial measures
become insufficiently effective.” Id. at 46; see Brown,
902 F.3d at 1083 (“If, however, a favorable judicial decision
would not require the defendant to redress the plaintiff’s
claimed injury, the plaintiff cannot demonstrate
redressability[.]”). Indeed, as the dissent recognizes, a
guarantee against government conduct that might threaten
the Union—whether from political gerrymandering, nuclear
proliferation, Executive misconduct, or climate change—has
traditionally been viewed by Article III courts as “not
separately enforceable.” Id. at 39. Nor has the Supreme
Court recognized “the perpetuity principle” as a basis for
interjecting the judicial branch into the policy-making
purview of the political branches. See id. at 42.
Contrary to the dissent, we do not “throw up [our] hands”
by concluding that the plaintiffs’ claims are nonjusticiable.
Id. at 33. Rather, we recognize that “Article III protects
liberty not only through its role in implementing the
separation of powers, but also by specifying the defining
characteristics of Article III judges.” Stern v. Marshall,
564 U.S. 462, 483 (2011). Not every problem posing a
threat—even a clear and present danger—to the American
Experiment can be solved by federal judges. As Judge
Cardozo once aptly warned, a judicial commission does not
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confer the power of “a knight-errant, roaming at will in
pursuit of his own ideal of beauty or of goodness;” rather,
we are bound “to exercise a discretion informed by tradition,
methodized by analogy, disciplined by system.’” Benjamin
N. Cardozo, The Nature of the Judicial Process 141 (1921). 9
The dissent correctly notes that the political branches of
government have to date been largely deaf to the pleas of the
plaintiffs and other similarly situated individuals. But,
although inaction by the Executive and Congress may affect
the form of judicial relief ordered when there is Article III
standing, it cannot bring otherwise nonjusticiable claims
within the province of federal courts. See Rucho, 139 S. Ct.
at 2507–08; Gill, 138 S. Ct. at 1929 (“‘Failure of political
will does not justify unconstitutional remedies.’ . . . Our
power as judges . . . rests not on the default of politically
accountable officers, but is instead grounded in and limited
by the necessity of resolving, according to legal principles, a
plaintiff’s particular claim of legal right.” (quoting Clinton
v. City of New York, 524 U.S. 417, 449 (1998) (Kennedy, J.,
concurring))); Brown, 902 F.3d at 1087 (“The absence of a
law, however, has never been held to constitute a
‘substantive result’ subject to judicial review[.]”).
The plaintiffs have made a compelling case that action is
needed; it will be increasingly difficult in light of that record
Contrary to the dissent, we do not find this to be a political
question, although that doctrine’s factors often overlap with
redressability concerns. Diss. at 51–61; Republic of Marshall Islands v.
United States, 865 F.3d 1187, 1192 (9th Cir. 2017) (“Whether examined
under the . . . the redressability prong of standing, or the political
question doctrine, the analysis stems from the same separation-ofpowers principle—enforcement of this treaty provision is not committed
to the judicial branch. Although these are distinct doctrines . . . there is
significant overlap.”).
9
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for the political branches to deny that climate change is
occurring, that the government has had a role in causing it,
and that our elected officials have a moral responsibility to
seek solutions. We do not dispute that the broad judicial
relief the plaintiffs seek could well goad the political
branches into action. Diss. at 45–46, 49–50, 57–61. We
reluctantly conclude, however, that the plaintiffs’ case must
be made to the political branches or to the electorate at large,
the latter of which can change the composition of the
political branches through the ballot box. That the other
branches may have abdicated their responsibility to
remediate the problem does not confer on Article III courts,
no matter how well-intentioned, the ability to step into their
shoes.
III.
For the reasons above, we reverse the certified orders of
the district court and remand this case to the district court
with instructions to dismiss for lack of Article III standing.10
REVERSED.

STATON, District Judge, dissenting:
In these proceedings, the government accepts as fact that
the United States has reached a tipping point crying out for
a concerted response—yet presses ahead toward calamity. It
is as if an asteroid were barreling toward Earth and the
government decided to shut down our only defenses.
The plaintiffs’ motion for an injunction pending appeal, Dkt. 21,
is DENIED. Their motions for judicial notice, Dkts. 134, 149, are
GRANTED.
10

842

(33 of 91)
Case: 18-36082, 01/17/2020, ID: 11565804, DktEntry: 153-1, Page 33 of 64

JULIANA V. UNITED STATES

33

Seeking to quash this suit, the government bluntly insists that
it has the absolute and unreviewable power to destroy the
Nation.
My colleagues throw up their hands, concluding that this
case presents nothing fit for the Judiciary. On a fundamental
point, we agree: No case can singlehandedly prevent the
catastrophic effects of climate change predicted by the
government and scientists. But a federal court need not
manage all of the delicate foreign relations and regulatory
minutiae implicated by climate change to offer real relief,
and the mere fact that this suit cannot alone halt climate
change does not mean that it presents no claim suitable for
judicial resolution.
Plaintiffs bring suit to enforce the most basic structural
principle embedded in our system of ordered liberty: that
the Constitution does not condone the Nation’s willful
destruction. So viewed, plaintiffs’ claims adhere to a
judicially administrable standard. And considering plaintiffs
seek no less than to forestall the Nation’s demise, even a
partial and temporary reprieve would constitute meaningful
redress. Such relief, much like the desegregation orders and
statewide prison injunctions the Supreme Court has
sanctioned, would vindicate plaintiffs’ constitutional rights
without exceeding the Judiciary’s province. For these
reasons, I respectfully dissent. 1

I agree with the majority that plaintiffs need not bring their claims
under the APA. See Franklin v. Massachusetts, 505 U.S. 788, 801
(1992); Webster v. Doe, 486 U.S. 592, 603–04 (1988).
1

843

(34 of 91)
Case: 18-36082, 01/17/2020, ID: 11565804, DktEntry: 153-1, Page 34 of 64

34

JULIANA V. UNITED STATES
I.

As the majority recognizes, and the government does not
contest, carbon dioxide (“CO2 ”) and other greenhouse gas
(“GHG”) emissions created by burning fossil fuels are
devastating the planet. Maj. Op. at 14–15. According to one
of plaintiffs’ experts, the inevitable result, absent immediate
action, is “an inhospitable future . . . marked by rising seas,
coastal city functionality loss, mass migrations, resource
wars, food shortages, heat waves, mega-storms, soil
depletion and desiccation, freshwater shortage, public health
system collapse, and the extinction of increasing numbers of
species.” Even government scientists 2 project that, given
current warming trends, sea levels will rise two feet by 2050,
nearly four feet by 2070, over eight feet by 2100, 18 feet by
2150, and over 31 feet by 2200. To put that in perspective,
a three-foot sea level rise will make two million American
homes uninhabitable; a rise of approximately 20 feet will
result in the total loss of Miami, New Orleans, and other
coastal cities. So, as described by plaintiffs’ experts, the
injuries experienced by plaintiffs are the first small wave in
an oncoming tsunami—now visible on the horizon of the
not-so-distant future—that will destroy the United States as
we currently know it.
What sets this harm apart from all others is not just its
magnitude, but its irreversibility. The devastation might
look and feel somewhat different if future generations could
simply pick up the pieces and restore the Nation. But
plaintiffs’ experts speak of a certain level of global warming
as “locking in” this catastrophic damage. Put more starkly
by plaintiffs’ expert, Dr. Harold R. Wanless, “[a]tmospheric
NOAA, Technical Rep. NOS CO-OPS 083, Global and Regional
Sea Level Rise Scenarios for the United States 23 (Jan. 2017).
2
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warming will continue for some 30 years after we stop
putting more greenhouse gasses into the atmosphere. But
that warmed atmosphere will continue warming the ocean
for centuries, and the accumulating heat in the oceans will
persist for millennia” (emphasis added). Indeed, another of
plaintiffs’ experts echoes, “[t]he fact that GHGs dissipate
very slowly from the atmosphere . . . and that the costs of
taking CO2 out of the atmosphere through non-biological
carbon capture and storage are very high means that the
consequences of GHG emissions should be viewed as
effectively irreversible” (emphasis added). In other words,
“[g]iven the self-reinforcing nature of climate change,” the
tipping point may well have arrived, and we may be rapidly
approaching the point of no return.
Despite countless studies over the last half century
warning of the catastrophic consequences of anthropogenic
greenhouse gas emissions, many of which the government
conducted, the government not only failed to act but also
“affirmatively promote[d] fossil fuel use in a host of ways.”
Maj. Op. at 15. According to plaintiffs’ evidence, our nation
is crumbling—at our government’s own hand—into a
wasteland. In short, the government has directly facilitated
an existential crisis to the country’s perpetuity. 3
II.
In tossing this suit for want of standing, the majority
concedes that the children and young adults who brought suit
have presented enough to proceed to trial on the first two
aspects of the inquiry (injury in fact and traceability). But
3 My

asteroid analogy would therefore be more accurate if I posited
a scenario in which the government itself accelerated the asteroid
towards the earth before shutting down our defenses.
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the majority provides two-and-a-half reasons for concluding
that plaintiffs’ injuries are not redressable. After detailing
its “skeptic[ism]” that the relief sought could “suffice to stop
catastrophic climate change or even ameliorate [plaintiffs’]
injuries[,]” Maj. Op. at 23–25, the majority concludes that,
at any rate, a court would lack any power to award it. In the
majority’s view, the relief sought is too great and
unsusceptible to a judicially administrable standard.
To explain why I disagree, I first step back to define the
interest at issue. While standing operates as a threshold issue
distinct from the merits of the claim, “it often turns on the
nature and source of the claim asserted.” Warth v. Seldin,
422 U.S. 490, 500 (1975). And, unlike the majority, I
believe the government has more than just a nebulous “moral
responsibility” to preserve the Nation. Maj. Op. at 31–32.
A.
The Constitution protects the right to “life, liberty, and
property, to free speech, a free press, [and] freedom of
worship and assembly.” W. Virginia State Bd. of Educ. v.
Barnette, 319 U.S. 624, 638 (1943). Through “reasoned
judgment,” the Supreme Court has recognized that the Due
Process Clause, enshrined in the Fifth and Fourteenth
Amendments, also safeguards certain “interests of the person
so fundamental that the [government] must accord them its
respect.” Obergefell v. Hodges, 135 S. Ct. 2584, 2598
(2015). These include the right to marry, Loving v. Virginia,
388 U.S. 1, 12 (1967), to maintain a family and rear children,
M.L.B. v. S.L.J., 519 U.S. 102, 116 (1996), and to pursue an
occupation of one’s choosing, Schware v. Bd. of Bar Exam.,
353 U.S. 232, 238–39 (1957). As fundamental rights, these
“may not be submitted to vote; they depend on the outcome
of no elections.” Lucas v. Forty-Fourth Gen. Assembly,
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Such an expansive reading of Rucho would permit the
“political question” exception to swallow the rule.
Global warming is certainly an imposing conundrum,
but so are diversity in higher education, the intersection
between prenatal life and maternal health, the role of religion
in civic society, and many other social concerns. Cf. Regents
of the Univ. of Cal. v. Bakke, 438 U.S. 265, 360 (1978)
(“[T]he line between honest and thoughtful appraisal of the
effects of past discrimination and paternalistic stereotyping
is not so clear[.]”); Planned Parenthood of Se. Pa. v. Casey,
505 U.S. 833, 871 (1992) (stating that Roe v. Wade, 410 U.S.
113 (1973), involved the “difficult question” of determining
the “weight to be given [the] state interest” in light of the
“strength of the woman’s [privacy] interest”); Am. Legion v.
Am. Humanist Ass’n, 139 S. Ct. 2067, 2094 (2019)
(Kavanaugh, J., concurring) (noting that determining the
constitutionality of a large cross’s presence on public land
was “difficult because it represents a clash of genuine and
important interests”). These issues may not have been
considered within the purview of the judicial branch had the
Court imported wholesale Rucho’s “manageable standards”
analysis even in the absence of Rucho’s inherently political
underpinnings. Beyond the outcome of the instant case, I
fear that the majority’s holding strikes a powerful blow to
our ability to hear important cases of widespread concern.
III.
To be sure, unless there is a constitutional violation,
courts should allow the democratic and political processes to
perform their functions. And while all would now readily
agree that the 91 years between the Emancipation
Proclamation and the decision in Brown v. Board was too
long, determining when a court must step in to protect
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fundamental rights is not an exact science. In this case, my
colleagues say that time is “never”; I say it is now.
Were we addressing a matter of social injustice, one
might sincerely lament any delay, but take solace that “the
arc of the moral universe is long, but it bends towards
justice.” 15 The denial of an individual, constitutional right—
though grievous and harmful—can be corrected in the
future, even if it takes 91 years. And that possibility
provides hope for future generations.
Where is the hope in today’s decision? Plaintiffs’ claims
are based on science, specifically, an impending point of no
return. If plaintiffs’ fears, backed by the government’s own
studies, prove true, history will not judge us kindly. When
the seas envelop our coastal cities, fires and droughts haunt
our interiors, and storms ravage everything between, those
remaining will ask: Why did so many do so little?
I would hold that plaintiffs have standing to challenge
the government’s conduct, have articulated claims under the
Constitution, and have presented sufficient evidence to press
those claims at trial. I would therefore affirm the district
court.
With respect, I dissent.

15 Dr. Martin Luther King, Jr., Remaining Awake Through a Great
Revolution, Address at the National Cathedral, Washington, D.C. (Mar.
31, 1968). In coining this language, Dr. King was inspired by an 1853
sermon by abolitionist Theodore Parker. See Theodore Parker, Of
Justice and the Conscience, in Ten Sermons of Religion 84–85 (Boston,
Crosby, Nichols & Co. 1853).
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Decision no. 2019-823 QPC
of 31 January 2020

Union des industries de la protection des plantes [Prohibition of the production, storage, and
transport of certain plant protection products]
On 7 November 2019, the Constitutional Council, in the conditions provided for by Article 61-1 of the Constitution,
received an application for a priority preliminary ruling on the issue of constitutionality raised by the Conseil d'État
(decision no. 433460 of the same date). This application was made on behalf of the Union des industries de la protection
des plantes association by SCP Gadiou - Chevallier, Attorney for the Conseil d'État and for the Cour de Cassation. It was
registered by the general secretariat of the Constitutional Council under no. 2019-823 QPC. It relates to the conformity
with rights and freedoms that the Constitution guarantees in paragraph IV of Article L. 253-8 of the Rural and Maritime
Fisheries Code, in its formulation resulting from Act No. 2018-938 of 30 October 2018 for the balance of trade relations in
the agriculture and food sector, and for food that is healthy, sustainable, and accessible to all.
Having regard to the following texts:
the Constitution;
Ordinance No. 58-1067 of 7 November 1958, constituting an institutional act on the Constitutional Council;
Regulation (EC) No. 1107/2009 of the European Parliament and the Council of 21 October 2009 concerning the
placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and
91/414/EEC;
the Rural and Maritime Fisheries Code;
Act No. 2018-938 of 30 October 2018 for the balance of trade relations in the agriculture and food sector, and
for food that is healthy, sustainable, and accessible to all;
the Regulation of 4 February 2010 as to the procedure applicable before the Constitutional Council with
respect to applications for a priority preliminary ruling on the issue of constitutionality;
Having regard to the following documents:
the observations of intervenors of the France Nature Environnement association, registered on 14 November
2019;
the observations on behalf of the applicant by SCP Gadiou - Chevallier, registered on 26 November 2019;
the observations of the Prime Minister, registered on 29 November 2019;
the observations of intervenors on behalf of the Union française des semenciers association, by SCP Colin Stoclet, Attorney at the Conseil d'État and at the Cour de Cassation, registered on the same date;
the second observations on behalf of the applicant by SCP Gadiou - Chevallier, registered on 16 December
2019;
the second observations of the France Nature Environnement association, registered on the same date;
the additional documents produced and appended to the case ﬁles;
After having heard Jean-Pierre Chevallier, Attorney for the Conseil d'État and for the Cour de Cassation, on
behalf of the applicant, Benoist Busson, Attorney at the Paris Bar, on behalf of the France Nature
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Environnement association, Bertrand Colin, Attorney for the Conseil d'État and for the Cour de Cassation, on
behalf of the Union française des semenciers association, and Philippe Blanc, appointed by the Prime
Minister, at the public hearing of 21 January 2020;
And after having heard the rapporteur;
THE CONSTITUTIONAL COUNCIL DECIDED THAT:
1. Paragraph IV of Article L. 253-8 of the Rural and Maritime Fisheries Code, in its formulation resulting from the
aforementioned Act of 30 October 2018, stipulates:
“As of 1 January 2022, the production, storage, and transport of plant protection products that contain active substances
that have not been approved for reasons related to the protection of human or animal health or the environment, as
provided for in the aforementioned Regulation (EC) No. 1107/2009 of the European Parliament and the Council of 21
October 2009, are prohibited, subject to compliance with the rules of the World Trade Organization.”
2. According to the applicant, joined by one of the intervenors, the prohibition of export, put in place by these provisions,
of certain plant protection products containing active substances that are not approved by the European Union, due to the
seriousness of the consequences for the producing or exporting companies, would be contrary to the right of free
enterprise. It esteems that in this respect, such a prohibition would not be related to the environmental and health
protection objective in that the importing countries that allow these products will not discontinue using them, as they can
purchase them from the foreign-based competitors of the companies based in France.
3. The right of free enterprise is derived from Article 4 of the Declaration of Human and Civic Rights of 1789.
4. According to the preamble of the Charter for the Environment: “the future and very existence of mankind are
inextricably linked with its natural environment... the environment is the common heritage of all mankind... care must be
taken to safeguard the environment along with the other fundamental interests of the Nation... in order to ensure
sustainable development, choices designed to meet the needs of the present generation should not jeopardise the ability of
future generations and other peoples to meet their own needs”. Protection of the environment, the common heritage of all
mankind, therefore constitutes an objective of constitutional value.
5. Secondly, according to the eleventh section of the Preamble of the Constitution of 1946, the Nation “shall guarantee to
all... protection of their health”. Protection of health therefore constitutes an objective of constitutional value.
6. It is the legislator's responsibility to ensure the reconciliation between the aforementioned objectives and the exercise of
the right of free enterprise. As such, the legislator decided to account for the eﬀects that the activities carried out in France
can have on the environment outside of France.
7. By virtue of the aforementioned Regulation of 21 October 2009, plant protection products can only be put on the
European market if the active substances that they contain have been approved by the competent authorities of the
European Union. Such approval is refused for substances that, among other aspects, have harmful eﬀects on human or
animal health, or unacceptable eﬀects on the environment.
8. The disputed provisions prohibit the production, storage, and transport in France of plant protection products that
contain active substances that have not been approved by the European Union because of these eﬀects. They therefore act
as a barrier not only to the sale of such products in France, but also to their export.
9. Firstly, by adopting these provisions, the legislator has undertaken to prevent harm to human health and the
environment that could result from the spread of active substances contained in the products concerned, for which the
harmful nature has been determined as part of the process provided for in the Regulation of 21 October 2009. As the
Constitutional Council does not have a general mandate for judgements that is similar to that of Parliament, it cannot call
into question, in light of current knowledge, the provisions put in place by the legislator.
10. The legislator has blocked businesses based in France from participating in the trade of such products on a global
scale. They have therefore indirectly blocked the resulting harm of the use of these products to human health and the
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environment. This even extends outside of the European Union, where the production and marketing of such products
may be authorised. These actions on the part of the legislator therefore have restricted the right of free enterprise in such a
way as to comply with the pursued objectives of constitutional value of the protection of health and the environment.
11. Secondly, by deferring the date of application to 1 January 2022 for prohibiting the production, storage, and transport of
plant protection products that contain active substances that have not been approved, the legislator has provided a delay
to companies subject to the prohibition that is a little over three years to adapt their business accordingly.
12. It follows from the foregoing that, by adopting the contested provisions, the legislator has assured a reconciliation that
is not manifestly unbalanced between the right of free enterprise and the objective of constitutional value of protecting
health and the environment. The objection to the violation of this right must therefore be dismissed.
13. Paragraph IV of Article L. 253-8 of the Rural and Maritime Fisheries Code, which does not violate any other right or
freedom guaranteed by the Constitution, must be declared as conforming to the Constitution.
THE CONSTITUTIONAL COUNCIL DECIDES:
Article 1 - Paragraph IV of Article L. 253-8 of the Rural and Maritime Fisheries Code, in its formulation resulting from Act
No. 2018-938 of 30 October 2018 for the balance of trade relations in the agriculture and food sector, and for food that is
healthy, sustainable, and accessible to all, conforms to the Constitution.
Article 2. - This decision will be published in the Journal Oﬃciel of the French Republic and notiﬁed in the manner
provided for in Article 23-11 of the aforementioned Ordinance of 7 November 1958.
Ruled by the Constitutional Council in its 30 January 2020 session, with the following members present: Laurent FABIUS,
President, Claire BAZY MALAURIE, Alain JUPPÉ, Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI,
Jacques MÉZARD, François PILLET and Michel PINAULT.
Published on 31 January 2020.

À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de
renvoi CE, Références doctrinales, Vidéo de la séance.
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Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et al. v. DETEC – Ruling on real acts relating to climate protection
Unofficial translation prepared on behalf of KlimaSeniorinnen

1

Federal Administrative Court [of Switzerland], Section 1
Judgment A-2992/2017 of 27 November 2018
Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et al. v. Federal Department
of the Environment, Transport, Energy and Communications (DETEC)
Ruling on real acts relating to climate protection

Unofficial translation prepared on behalf of KlimaSeniorinnen

Explanatory notes

Case history
The association (Verein) KlimaSeniorinnen Schweiz as well as four individual women filed a
request on 25 November 2016 for issuance of a ruling on real acts in terms of
Art. 25a (1) (a) APA for discontinuation of omissions in climate protection.1 The request was
addressed to four administrative authorities which had been identified as having failed to fulfill
their obligations: the Federal Council, as the highest executive body; DETEC, as the department
responsible for the protection and preservation of natural resources and protection against
natural hazards; and finally two of DETEC’s subordinate administrative units, the Federal
Office for the Environment (FOEN) and the Swiss Federal Office of Energy (SFOE). DETEC
responded to the request on behalf of the other three respondents. In its 25 April 2017 ruling,2

See <http://klimaseniorinnen.ch/wpcontent/uploads/2017/05/request_KlimaSeniorinnen.pdf> for an unofficial
English translation of the request.
2
See <http://klimaseniorinnen.ch/wpcontent/uploads/2017/11/Verfuegung_UVEK_Abschnitt_C_English.pdf>
for an unofficial translation of DETEC’s reasons.
1
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DETEC denied standing, alleging the applicants’ rights had not been affected as required by
Art. 25a APA, and did not enter into the case.
In May 2017 the senior women appealed to the Federal Administrative Court. The judgment
issued by the Federal Administrative Court on 27 November 2018 is in response to that appeal.
The 30-day period for appeal is extended because of the court recess for the holidays; an appeal
must be submitted by 21 January 2019.

English terminology
The following terminology is used in the present translation of the judgment issued by the
Federal Administrative Court:
In the first instance, KlimaSeniorinnen Schweiz and the four individual women were the
applicants; they filed a request in which they made demands. DETEC issued a ruling.
In the second instance, KlimaSeniorinnen Schweiz and the four individual women were the
appellants; they filed an appeal with the Federal Administrative Court, which issued a
judgment. From the perspective of the second instance, DETEC served as the authority of
first instance (it is not called the “lower court” or “court of first instance” since DETEC is not
a court).
The term Convention law refers to the European Convention on Human Rights.
In the German version of APA, Art. 48, which concerns standing, reads “Zur Beschwerde ist
berechtigt: ... wer durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist ...” The official
French version uses the terms “spécialement atteint,” the official Italian version
“particolarmente toccato.” Whereas “besonders berührt” is translated as “specifically affected”
in the Swiss government’s unofficial translation into English,3 the translators of the present
judgment decided to use “particularly affected.”

3

https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19680294/index.html
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Abbreviations
English

German

APA

Administrative
Procedure Act

VwVG

Verwaltungsverfahrensgesetz
(SR 172.021)

Art.

Article

Art.

Artikel

BGE

(Published) decisions of
the Federal Supreme
Court of Switzerland

BGE

(Publizierte) Bundesgerichtsentscheidungen

BGer

Federal Supreme Court,
(unpublished)
judgments of the
Federal Supreme Court

BGer

Bundesgericht, (nicht
publizierte) Bundesgerichtsentscheidungen

CO2 Act

Federal Act on the
Reduction of
CO2 Emissions

CO2-Gesetz

Bundesgesetz über die
Reduktion der CO2-Emissionen
(SR 641.71)

CO2
Ordinance

Ordinance on the
Reduction of
CO2 Emissions

CO2Verordnung

Verordnung über die Reduktion
der CO2-Emissionen
(SR 641.711)

Const.

Federal Constitution of
the Swiss Confederation

BV

Bundesverfassung der
Schweizerischen
Eidgenossenschaft (SR 101)

DETEC

Federal Department of
the Environment,
Transport, Energy and
Communications

UVEK

Departement für Umwelt,
Verkehr, Energie und
Kommunikation

DFAC

(Published) decision(s)
of the Federal
Administrative Court

BVGE

(Publizierte)
Bundesverwaltungsgerichtsentscheid(e)

E.

Considerations

E.

Erwägungen

ECHR

European Convention
on Human Rights

EMRK

Europäische Menschenrechtskonvention

ECtHR

European Court of
Human Rights

EGMR

Europäischer Gerichtshof für
Menschenrechte

FAC

Federal Administrative
Court (unpublished
judgments of the
Federal Administrative
Court)

BVGer

Bundesverwaltungsgericht,
(nicht publizierte)
Bundesverwaltungsgerichtsentscheide

FACA

Federal Administrative
Court Act

VGG

Verwaltungsgerichtsgesetz
(SR 173.32)
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FOEN

Federal Office for the
Environment

BAFU

Bundesamt für Umwelt

FSCA

Federal Supreme Court
Act

BGG

Bundesgerichtsgesetz
(SR 173.110)

GAOA

Government and
Administration
Organisation Act

RVOG

Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz

MeteoSwiss Federal Office of
Meteorology and
Climatology

MeteoSchweiz

Bundesamt für Meteorologie
und Klimatologie

OV-UVEK

Ordinance on the
Organisation of the
Federal Department of
the Environment,
Transport, Energy and
Communications

OV-UVEK

Organisationsverordnung für
das Eidgenössische
Departement für Umwelt,
Verkehr, Energie und
Kommunikation
(SR 172.217.1)

SFOE

Swiss Federal Office of
Energy

BFE

Bundesamt für Energie

SR

Classified compilation
of federal legislation

SR

Systematische Sammlung des
Bundesrechts

VGKE

Rules on Costs and
Compensation before
the Federal
Administrative Court

VGKE

Reglement über die Kosten und
Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht
(SR 173.320.2)

855

4

Federal Administrative Court, Section 1 – Judgment A-2992/2017 of 27 November 2018
Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et al. v. DETEC – Ruling on real acts relating to climate protection
Unofficial translation prepared on behalf of KlimaSeniorinnen

Federal Administrative Court
Section 1
A-2992/2017

Judgment of 27 November 2018

Composition of the court

Judge Christoph Bandli (presiding),
Judge Claudia Pasqualetto Péquignot,
Judge Jérôme Candrian,
Court clerk Benjamin Strässle-Kohle.

Parties

1. Verein KlimaSeniorinnen Schweiz,
8004 Zürich,
2. Appellant A. Z.,
3. Appellant B. Y.,
4. Appellant C. X.,
5. Appellant D. W.,

all represented by
Dr. iur. Ursula Brunner, attorney-at-law,
and/or Martin Looser, attorney-at-law,
ettlersuter Rechtsanwälte,
Grüngasse 31, P.O. Box 1323, 8021 Zurich 1,

and/or lic. iur. Cordelia Bähr, LL.M.,
bähr ettwein attorneys-at-law,
Ekkehardstrasse 6, P.O. Box 46, 8042 Zurich,
appellants,
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against
Federal Department of the Environment,
Transport, Energy and Communications
(DETEC),
Bundeshaus Nord,
3003 Bern,
authority of first instance.

Object

Ruling on real acts relating to climate protection.
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Facts of the case:

A.
In their written submission of 25 November 2016, the Verein [Association] KlimaSeniorinnen
Schweiz, Zurich, as well as four women (hereinafter: applicants) addressed the Federal Council,
the Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (DETEC), the
Federal Office for the Environment (FOEN) and the Swiss Federal Office for Energy (SFOE).
The applicants criticized various omissions in the area of climate protection and requested the
issuance of a ruling on real acts concerning this matter in terms of Art. 25a Administrative
Procedure Act (APA, SR 172.021).
The applicants argued, in summary, that in any case a global temperature increase of more than
2°C over pre-industrial times means uncontrollable, dangerous and irreversible climate change.
They claim that climate change of this kind involves, in particular, extreme weather events such
as heat waves and droughts. The applicants argue that Switzerland has committed itself under
national legislation and international law to limit the global temperature increase to at most 2°C
or well below this value. This target can be reached, they allege, only through a strong and
immediate reduction and, ultimately, the total avoidance of net emissions of anthropogenic
greenhouse gases. To this end, they claim, with regard to the precautionary principle and with
a view to the globally remaining climate budget, industrialized countries such as Switzerland
would have to reduce their greenhouse gas emissions by 25 to 40% as early as the year 2020,
and not, as stipulated in Art. 3 (1) of the Federal Act on the Reduction of CO2 Emissions
(CO2 Act, SR 641.71), by merely 20% compared to 1990. In addition, by 2030 a reduction of
greenhouse gas emissions by at least 50% would be necessary, and not, as proposed in the
context of the legislative proceedings, just 30%.
They claim that even today, global warming is affecting older persons, a population group that
is vulnerable in any case, and thus also the applicants: the risks of heat-related death as well as
impairment of health and well-being due to the more frequent occurrence of heat waves are
considerably higher for older women over 75 years of age than for the rest of the population. In
the applicants’ opinion, Switzerland is violating its state obligation to protect under
constitutional and Convention law by not sufficiently reducing its greenhouse gas emissions.
The applicants demand that the federal authorities addressed discontinue omissions within their
respective areas of responsibility and that they arrange for all actions required in order to limit
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the global temperature rise to a value of well below, or at most, 2°C. They demand that the
reduction target in terms of Art. 3 (1) CO2 Act be corrected and preliminary legislative
proceedings on this matter be initiated, with the goal of incorporating in legislation an emissions
reduction target conforming to the Constitution, national legislation and international law. The
Federal Council, they say, is to adequately inform the legislature and the public about the
necessity of a reduction target of at least 25% by 2020. They demand that in order to achieve
this goal, the necessary measures to reduce emissions be undertaken, such as promoting
electromobility, enacting building standards and introducing a CO2 levy on motor fuels; the
agricultural sector must also be included. Moreover, they request that preliminary legislative
proceedings be initiated, and that a reduction target of at least 50% for the year 2030 compared
to 1990 as well as the measures necessary to achieve this be proposed and recommended.
Finally, they demand that the measures and duties to act already stipulated by law today be
implemented systematically in order to achieve the reduction target established by law by 2020.
The applicants state that these include, for instance, the obligation for cantons to prepare annual
reports about their measures to reduce the CO2 emissions from buildings and to enact building
standards; additional measures in the event of failure to achieve the interim building sector
target, including raising the CO2 levy on thermal fuels; measures to ensure measurement of the
actual CO2 emissions of new vehicles; measures to reduce the CO2 emissions of vehicles in the
event of failure to achieve the interim target in the transport sector, such as promoting
electromobility and increasing the compensation rate for CO2 emissions from motor fuels. The
effectiveness of the measures, they demand, is to be assessed. If necessary, they argue, DETEC
must propose additional effective measures to the Federal Council. They demand that, in the
event that it is no longer possible to remedy the unlawful situation, the unlawfulness of the
omissions on the part of the authorities be confirmed.

B.
In its ruling of 25 April 2017, DETEC first remarked on the bases, the development, and the
current state of Swiss climate policy, and then denied the assertion that Switzerland was not
engaging in stringent climate policy. It referred to the current CO2 Act being increasingly based
on regulatory and economic instruments rather than on voluntary measures. Despite continued
population growth and predominantly positive economic development, the measures adopted
had made an impact, although the reductions had been lower than hoped for. This applied
particularly to the transport sector, in which the reduction targets were missed by a wide margin,

859

Federal Administrative Court, Section 1 – Judgment A-2992/2017 of 27 November 2018
Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et al. v. DETEC – Ruling on real acts relating to climate protection
Unofficial translation prepared on behalf of KlimaSeniorinnen

9

due especially to the increasing kilometers traveled. DETEC acknowledged further need for
action in the building sector as well. Yet, DETEC argued, it had to be taken into consideration
that many of the instruments had been in force for only a few years, so that experience had to
be gained first. The various instruments and the measures implemented had been evaluated for
their effectiveness in accordance with the statutory mandate, and the recommendations made
had already been implemented or would contribute to further improvements in the future.
Whether the interim targets and ultimately the reduction target for 2020 would be met could
not yet be assessed conclusively. In any case, however, DETEC claimed that the first package
of measures in the federal Energy Strategy would make a noticeable contribution to reducing
greenhouse gas emissions. Should it be impossible to reach the reduction target set for 2020,
the reduction measures would have to be intensified by 2030. The long-term goal remained a
reduction of greenhouse gas emissions by 70 to 85% by the year 2050.
DETEC claimed that the applicants were demanding that the administrative bodies addressed
draft legislative measures for a further reduction of CO2 emissions or take charge of steps to
prepare such legislative measures. Their demands were therefore aimed at general, abstract
regulations and communications being issued, and in this sense at the general public being
protected. Legal requests of this kind, however, could not be the object of a ruling in terms of
Art. 25a APA; individual legal positions were not affected. In terms of Convention law, too,
the applicants’ request amounted to an inadmissible actio popularis, for which reason the
authorities were not to enter into the matter.

C.
In their written submission of 26 May 2017, the applicants (subsequently: appellants) lodged
an appeal with the Federal Administrative Court against the ruling of DETEC (subsequently:
authority of first instance) of 25 April 2017. They requested that the contested ruling be
overturned and the matter be remanded to the authority of first instance for a material decision.
The appellants again referred to the scientifically necessary emission reduction targets. The
reduction targets by 2020 stipulated in the CO2 Act and those proposed by the Federal Council
for the period up to 2030 clearly fell short of what would be required by a large margin, they
argued. Moreover, they claimed that the emission reduction measures to date were insufficient.
Switzerland would clearly miss even the reduction target for 2020, which in any case had
already been set too low. This would contribute to further increasing the probability of heat
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waves. Women over 75, and thus the appellants, would be affected to a particular degree in
terms of mortality and health impairments. Consequently, the request could not be termed an
inadmissible actio popularis. On the contrary, the appellants had an interest worthy of
protection in the issuance of a ruling concerning the contested omissions. Moreover, they
argued, legal positions worthy of protection arose from Convention law and fundamental rights
as well as from the purpose of the CO2 Act, such that the rights of the appellants were affected
by the contested omissions. And finally, contrary to the view of the authority of first instance,
they were not demanding the issuance of general, abstract regulations, but rather actions in the
context of preliminary legislative proceedings as well as the correct execution and thus the
actual implementation of current law. These actions, they argued, were not directed primarily
toward the regulation of rights and obligations, and thus would fall within the scope of
Art. 25a APA. The authority of first instance had violated the guarantee of access to justice and
thus, it had unjustly not entered into the appellants’ demands. Moreover, it had violated their
right to be heard by not entering into their detailed grounds and especially their pleadings based
on Convention law in the written submission of 25 November 2016.

D.
With its response of 29 June 2017, the authority of first instance requested [the Federal
Administrative Court] to dismiss the appeal; for grounds, it referred to the contested ruling of
25 April 2017.

E.
In their written submission of 10 July 2017, the appellants abstained from submitting closing
remarks.

F.
Further arguments presented by the parties involved as well as the documents on file, provided
that these are of significance for the decision, will be entered into in the considerations below.
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The Federal Administrative Court takes into consideration:

1.
1.1 According to Art. 31 Federal Administrative Court Act (FACA, SR 173.32), the Federal
Administrative Court adjudicates appeals against rulings in terms of Art. 5 APA provided that
such rulings have been issued by an administrative authority in terms of Art. 33 FACA and no
grounds for exclusion exist in terms of Art. 32 FACA.
The authority of first instance did not enter into the matter of the appellants’ demands. Such a
decision not to enter into demands in terms of Art 25a (1) APA is also considered to be a ruling
(Art. 5 (1) c in conjunction with Art. 25a (2) APA). Since, moreover, no grounds for exclusion
exist in terms of Art. 32 FACA and DETEC has issued a ruling as the authority of first instance
in terms of Art. 33 (d) FACA, the Federal Administrative Court is competent to adjudicate the
appeal. The procedure follows the APA provided FACA does not stipulate otherwise
(Art. 37 FACA).
1.2 According to Art. 48 (1) APA, any person has the right to file an appeal who has
participated in the proceedings before the authority of first instance, is particularly affected by
the contested ruling and has an interest worthy of protection in the revocation or amendment of
the ruling.
The appellants are addressees of the contested ruling in which the authority of first instance did
not enter into the matter. Therefore, as private persons, appellants 2-5 have an interest worthy
of protection in the revocation of the contested ruling and the referral of the matter back to the
authority of first instance for a material ruling and are therefore clearly entitled to file this
appeal. Because of this, it need not be decided whether, within the scope of an appeal brought
by an association in its own name but in the interests of its members (egoistische
Verbandsbeschwerde), appellant 1 was entitled to file a request with the authority of first
instance and is now entitled to file an appeal (cf. judgment FAC A-5990/2014 of 8 June 2015
E. 1.2.2 with references).
1.3 Also, the appeal was submitted within the correct period and in the correct form (cf.
Art. 50 (1) and Art. 52 (1) APA), which means that, subject to the reservations raised above (cf.
E. 1.2), the court must consider the case. The object of the dispute is limited to the question as
to whether the authority of first instance was incorrect in denying the existence of prerequisites
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for entering into the matter and, consequently, whether the authority of first instance would
have had to enter into the matter of the appellants’ case (cf. judgment BGer 1C_108/2008 of
3 March 2009 E. 1.2; further MOSER, BEUSCH

AND

KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem

Bundesverwaltungsgericht, 2nd ed. 2013, margin number 2.164 with references to case law).

2.
In principle, the Federal Administrative Court adjudicates cases with unrestricted cognition and
reviews the contested ruling for violations of the law – including incorrect and incomplete
determination of the legally relevant facts of the case and legal errors in the exercise of
discretionary powers – and for adequacy (Art. 49 APA). The Federal Administrative Court also
establishes the legally relevant facts of the case ex officio, provided the parties fulfill their
obligation to cooperate (Art. 12 and Art. 13 APA) and as a matter of principle applies the law
freely and ex officio, without being bound by the legal arguments of the parties’ demands
(Art. 62 (4) APA).

3.
3.1 First, the appellants’ criticism must be examined that the authority of first instance did not
give sufficient grounds on which its decision was based, thus violating the appellants’ right to
be heard.
3.2 According to Art. 35 (1) APA written rulings must state the grounds on which they are
based. The obligation [of the authority] to state grounds is part of the right [of the appellants]
to be heard. This right is enshrined in Art. 29 (2) Const. and requires, as a right [of the parties]
to cooperate, which is related to the construct of personality, that the authority actually hears
and examines the pleadings of the parties and takes them into consideration in reaching its
decision. Moreover, the obligation to give grounds makes it possible for the authority to selfmonitor and prevents it from being led by extraneous considerations (cf. judgments FAC A2366/2018 of 24 May 2018 E. 4.1 and, in depth, A-1251/2012, 15 January 2014 E. 6.3.3 with
references).
The grounds for a ruling normally comprise a presentation of the legally relevant facts of the
case followed by their subsumption under the relevant provisions of law. The grounds must, as
a minimum requirement, in any case be written in such a way that the affected person can
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comprehend the full range of their implications and is able properly to appeal against them.
Moreover, the appellate court or the appellate authority must be able to review how the law has
been applied. The considerations which guided the authority and on which it based its ruling
must be set out, at least in brief (BGE 137 II 266 E. 3.2; cf. also judgment BGer 6B_1053/2015
of 25 November 2016 E. 5.2 with references). Which requirements must be satisfied by the
grounds must be determined on a case-by-case basis in the light of the specific circumstances
and the interests of the affected persons. According to case law, the density of the grounds
depends especially on the severity of the infringement, the pleadings of the parties involved in
the proceedings and the complexity of the facts of the case and of the legal questions raised.
The grounds must satisfy enhanced requirements in cases with severe infringements of the legal
position of the individual and for decisions using discretionary powers (cf. judgments FAC A1251/2012 of 15 January 2014 E. 6.2 and A-1239/2012 of 18 December 2013 E. 4.2, both with
references to case law and the literature; UHLMANN

AND

SCHILLING-SCHWANK, in

Praxiskommentar VwVG, 2nd ed. 2016, Art. 35 margin numbers 18 and 20 et seq.).
3.3 In the contested ruling, the authority of first instance essentially held that the appellants
were requesting that general and abstract regulations be enacted and that they were not affected
in their individually protected legal positions. Moreover, according to the authority of first
instance, their requests were directed at protecting the general public and were therefore to be
regarded, also in terms of Convention law, as inadmissible actio popularis, for which reason
they did not have the right to have a material ruling in terms of Art. 25a (1) APA issued
concerning their claims.
Compared to the appellants’ pleadings, the grounds stated by the authority of first instance are
brief and general. A subsumption of the legally relevant facts of the case under Art. 25a APA
and, in particular, under the prerequisites that rights and obligations be affected and that an
interest worthy of protection exists, is largely lacking. Nonetheless, the grounds must be
regarded as sufficient in the present case. It was apparent to the appellants, who had legal
representation, that the authority of first instance held the view that their requests were being
made predominantly in respect of public interests and that the connection to their own interests
worthy of protection was not sufficiently close, which is why the authority of first instance took
the view that their demands were to be qualified as inadmissible actio popularis.
Hence, the authority of first instance stated the principal considerations which guided it, and
the appellants were in a position to appeal against the ruling properly. In this respect, the
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authority of first instance did not violate its obligation to state its grounds and therefore did not
violate the appellants’ right to be heard.

4.
The appellants criticize various omissions in the area of climate protection and requested of the
authority of first instance, the Federal Council and two federal offices that they take more farreaching measures to reduce greenhouse gas emissions and to initiate the legislative
proceedings necessary to this end. They base their demands primarily on Art. 25a APA
regarding rulings concerning real acts. Moreover, they invoke provisions of Convention law
from which they likewise claim that a right to adjudication by an independent and neutral court
is derived.
Art. 25a APA is titled “Ruling on real acts” and is intended to subject to judicial review matters
in which government action, although not primarily aimed at regulating rights and obligations,
nevertheless affects rights and obligations (so-called “real acts”). This article is to be seen
within the context of the guarantee of access to the courts under Art. 29a Const. whose
implementation it is intended to ensure in the area of real acts (BGE 144 II 233 E. 4.1, 4.4 and
7.3.1; BGE 140 II 315 E. 4.4; cf. also BGE 130 I 369 E. 6.1; also HÄFELIN, MÜLLER

AND

UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7th ed. 2016, margin numbers 1425-1428;
BERNHARD WALDMANN, in Basler Kommentar zur BV, 2015, Art. 29a margin number 12;
furthermore BGE 128 I 167 E. 4.3). In turn, the guarantee of access to the courts in terms of
Art. 29a Const. serves to enshrine and extend in constitutional law the right to court
adjudication previously established in criminal and civil cases by Art. 6 (1) ECHR; in this
respect, incorporation of the right to access to the courts in the catalogue of fundamental rights
covered by the Constitution amounts to adoption of the pertinent case law of the European
Court of Human Rights (ECtHR) (ANDREAS KLEY, in St. Galler Kommentar zur BV,
3rd ed. 2014, Art. 29a margin numbers 3 and 41; WALDMANN, loc. cit., Art. 29a margin
numbers 2, 5 and 7).
Against this background, the basis of the claim must first be considered in terms of
administrative law and the question must be examined as to whether the appellants have a right
to the issuance of a material ruling on the basis of Art. 25a APA, that is, whether the authority
of first instance would therefore have been obliged to enter into the matter of the appellants’
requests (cf. E. 5-7 below). If it should result that the authority of first instance was correct in
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denying such a right on the basis of Art. 25a APA, it must then be examined in a second step
whether a more far-reaching right to effective legal protection exists under Convention law (see
E. 8 below).

5.
5.1 The appellants addressed their request for issuance of a ruling concerning real acts to the
Federal Council, to the authority of first instance, and to two federal offices, whereby (in
accordance with the request) the authority of first instance alone issued a ruling.
Requests for issuance of a ruling concerning real acts are to be addressed to the agency
responsible for the matter, and the actions must be based on public federal law. The Federal
Administrative Court reviews these prerequisites for a judgment in the matter ex officio (cf.
judgment FAC A-4941/2014 of 9 November 2016 E. 1 with references). Therefore, the
material legislation applicable in the present matter, and related to this, the question of material
competence to issue rulings (concerning real acts) are to be examined first in the following.
5.2 The present matter concerns actions and/or omissions relating to federal legislation
regarding CO2.
According to the purpose of the CO2 Act, greenhouse gas emissions, and in particular CO2
emissions that are attributable to the use of fossil fuels (thermal and motor fuels) as energy
sources, are to be reduced with the aim of contributing to limiting the global rise in temperature
to less than 2°C (Art. 1 (1) CO2 Act). In order to reach this goal, Art. 3 (1) sentence 1 CO2 Act
defines an overall reduction target according to which Switzerland’s greenhouse gas emissions
must be reduced overall by 20% as compared with 1990 levels, by 2020. The Federal Council
then defined various sector-specific interim targets (Art. 3 (1) Ordinance on the Reduction of
CO2 Emissions [CO2 Ordinance, SR 641.711] in conjunction with Art. 3 (1) sentence 2
CO2 Act). If a sector-specific interim target is not achieved, the authority of first instance, after
hearing the cantons and affected parties, shall request the Federal Council to enact additional
measures (Art. 3 (2) CO2 Ordinance) or – for the thermal fuels sector – the CO2 levy is
automatically increased (Art. 94 (1) CO2 Ordinance in conjunction with Art. 29 CO2 Act).
The CO2 Act provides for various measures for achieving the reduction target. They include
first of all technical measures to reduce CO2 emissions in the sectors buildings (enacting
standards for new and older buildings by the cantons, combined with a requirement to report to
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the FOEN; Art. 9 CO2 Act in conjunction with Art. 16 CO2 Ordinance) and transport (overall
targets for the CO2 emissions of all passenger cars registered for the first time in Switzerland,
and since 1 January 2018 also for delivery trucks and light road tractors [leichte
Sattelschlepper] registered for the first time, combined with individual targets and fines;
Art. 10 et seq. CO2 Act [status as of 1 January 2018]). In addition, part of the CO2 emissions
arising from the use of motor fuels as energy sources in the transport sector must be
compensated, for example through projects to reduce emissions. The Federal Council sets the
compensation rate according to, among other things, the reduction target in terms of
Art. 3 CO2 Act being achieved (Art. 26 (1) and (2) CO2 Act in conjunction with Art. 89 (1)
CO2 Ordinance). Finally, the Confederation imposes the CO2 levy mentioned above on the
production, extraction and import of thermal fuels (Art. 29 CO2 Act). The enforcement of the
CO2 Act and the issuance of implementing provisions are the responsibility of the Federal
Council (Art. 39 (1) CO2 Act). It further periodically evaluates the effectiveness of the legal
measures as well as the necessity of additional measures (Art. 40 (1) CO2 Act). Implementation
of the CO2 Ordinance is the responsibility of the FOEN (Art. 130 (1) CO2 Ordinance).
5.3 Insofar as the appellants demand implementation or toughening of reduction measures
already stipulated in the law, that competence lies essentially with the Federal Council. Besides
the authority of first instance, the Federal Council is also responsible for reviewing the necessity
of additional CO2 reduction measures. Nonetheless, it is not to be criticized that in the present
case, the authority of first instance, as the department responsible for the matter (Art. 1 (2) and
(3) of the Ordinance on the Organisation of the Federal Department of the Environment,
Transport, Energy and Communications [OV-UVEK, SR 172.217.1]), ruled on the appellants’
demands in their entirety. For in terms of Art. 47 (6) Government and Administration
Organisation Act (GAOA, SR 172.010), affairs in the jurisdiction of the Federal Council are to
be transferred to the department responsible in the matter insofar as rulings are to be issued that
are subject to appeal before the Federal Administrative Court (cf. judgment FAC A-2723/2007
of 30 January 2008 E. 1.4). Just like Art. 25a APA, this automatic delegation mechanism serves
to put into effect the guarantee of access to the courts in terms of Art. 29a Const. (cf. THOMAS
SÄGESSER, Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz [RVOG], Handkommentar, 2007,
Art. 47 margin number 45). Therefore, the authority of first instance was competent to rule on
the demands of the appellants in their entirety in place of the Federal Council and on behalf of
the Federal Offices subordinate to it.
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6.
6.1 The appellants assert that the climate protection measures undertaken by the federal
government are insufficient and therefore unlawful. In their opinion, neither the reduction target
set by law for 2020 nor the reduction target projected for 2030 achieves the purpose of the law
contributing to limiting the rise in global temperature to less than 2°C, even though Switzerland
has pledged to do so under international treaties. Moreover, the appellants claim that there are
considerable deficits in implementation, with the result, they claim, that not even the reduction
target enshrined in law will be reached. For this reason, the appellants request that preliminary
legislative proceedings be initiated for the purpose of establishing adequate emission reduction
targets for 2020 and 2030. Furthermore, they request that the emission reduction measures
required under existing law and necessary for achieving the enhanced reduction targets be
implemented, or that such measures be taken, as appropriate.
6.2 Under Art. 25a (1) APA, provided an action is based on federal public law and affects rights
or obligations, any person who has an interest worthy of protection may request from the
responsible authority that it refrain from, discontinue or revoke unlawful actions (subparagraph a), rectify the consequences of unlawful actions (sub-paragraph b) or confirm the
illegality of such actions (sub-paragraph c). The said requests must be directed against the
unlawful action of a responsible federal authority. Art. 25a APA grants the affected person the
right to an independent, subsequent administrative procedure resulting in a ruling concerning
the claims under sub-paragraphs a-c (Art. 25a (2) APA; cf. also Art. 44 APA); such a ruling is
subject to appeal. The right to issuance of a ruling relating to real acts is, however, subsidiary;
if sufficient legal protection is available by other means, then Art. 25a APA does not provide
the basis for a right to issuance of a material ruling based on Art. 25a APA. The same is true if
the legislature has deliberately excluded legal protection vis-à-vis the real act (BGE 144 II 233,
unpublished E. 6; BGE 140 II 315 E. 3.1; cf. with reference to actio popularis provided under
special legislation, BGE 130 II 514 E. 2.3). Rightly, neither of these conditions is taken up in
the present case.
The term “real act” is neither used nor defined in the text of the APA. No uniform definition of
the term “real act” has been developed in case law up to now (cf. ISABELLE HÄNER, in
Praxiskommentar VwVG, 2nd ed. 2016, Art. 25a margin numbers 6 et seq.; HÄFELIN, MÜLLER
AND

UHLMANN, loc. cit. margin number 1408; KIENER, RÜTSCHE

AND

KUHN, Öffentliches

Verfahrensrecht, 2nd ed. 2015, N 328 and 353-355; TSCHANNEN, ZIMMERLI

AND

MÜLLER,

Allgemeines Verwaltungsrecht, 4th ed. 2014, § 38 margin numbers 1-5; KÖLZ, HÄNER
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BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3rd ed. 2013,
margin numbers 362-364, all with references; cf. also the deliberations and references regarding
the literature in BGE 144 II 233 E. 4.1). According to prevailing doctrine and case law,
however, not only action by the authorities but also omission by the authorities to act may be
the object of appeal, beyond the wording of the legal provision, and therefore action by the
authorities may be requested (BGE 140 II 315 E. 2.1 with references to the literature; HÄFELIN,
MÜLLER

AND

UHLMANN, loc. cit., margin number 1433). How the substantive area of

application is then to be delineated and whether, for instance, generally abstract actions are
covered by Art. 25a APA cannot be deduced either from the wording of the provision or from
the materials. With respect to the definition of the substantive area of application of
Art. 25a APA, the case law of the Swiss Federal Supreme Court refers to the guarantee of access
to the courts in terms of Art. 29a Const., which guarantees effective legal protection in the case
of legal positions which are individually worthy of protection. Accordingly, the decisive factor
is whether a need for individual legal protection exists; in order to restrict the area of application
as necessary to rule out actio popularis, the other criteria mentioned in Art. 25a (1) APA,
namely the interest worthy of protection as well as rights and obligations being affected, are to
be applied (BGE 144 II 233 E. 4.4 with references to case law; cf. also BGE 138 I 6 E. 1.2; also
BGE 128 II 156 E. 4b with references to case law).
6.3
6.3.1 Art. 25a APA defines the dispute-specific legal protection interest in the issuance of a
material ruling concerning real acts using an act-related criterion and a subject-related criterion.
For one thing, the real act must affect rights or obligations, for another, the person filing the
request must have an interest worthy of protection in the issuance of a ruling concerning the
real act. In the same way, regarding formal acts in application of the law, the APA also
distinguishes between the object of the challenge (Art. 44 APA) as the object-related
prerequisite for the legitimation to resort to a legal remedy on the one hand and standing on the
other (Art. 48 APA) as the subject-related prerequisite. In this respect, Art. 25a APA is aligned
with the existing system of administrative legal protection. This provision creates the basis for
an independent, subsequent administrative procedure, which, with the given prerequisites,
results in a ruling and thus in an order by the authority in the individual case regarding rights
and obligations of the affected person (Art. 25a (2) APA; for more information BGE 140 II 315
E. 2.1, 4.1 and 4.5, all with references; cf. also BGE 143 I 336 E. 4.2 [with reference to
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BGE 140 II 315 E. 4.5-4.7] and BGE 136 I 323 E. 4.3; MARKUS MÜLLER, Rechtsschutz gegen
Verwaltungsrealakte, in Pierre Tschannen (ed.), Neue Bundesrechtspflege, 2007, p. 344).
6.3.2 According to case law, the concept of the interest worthy of protection in terms of
Art. 25a (1) APA must be understood in the same way as in the other provisions of the APA,
namely as in Art. 48 (1) c APA. Therefore, the interest in legal protection, which may be of a
legal or a material nature, means that a practical benefit must be pursued and the interest must
be current here, too. No subject-related requirements going beyond this can be deduced from
the wording of Art. 25 a (1) APA. Nonetheless, courts also review, in terms of the interest
worthy of protection, which is a subject-related criterion, whether the appellants are affected in
a way that differs from the general population and is thus particular in terms of
Art. 48 (1) b APA. The reasoning for this is that the procedural provisions of Art. 25, Art. 25a
and Art. 48 APA all aim to rule out actio popularis proceedings (cf. BGE 140 II 315 E. 4.2;
judgment BGer 1C_455/2011 of 12 March 2012 E. 4.4; judgment FAC A-5762/2012 of
7 February 2013 E. 7, esp. E. 7.3, and FAC A-101/2011 of 7 September 2011 E. 4.4.1 with
references to the literature; HÄNER, loc. cit., Art. 25a margin numbers 28 and 34 et seq.; also
the references in BGE 143 I 336 E. 4.1).
6.3.3 Furthermore, entering into the matter of a request in terms of Art. 25a (1) APA assumes
that rights or obligations are affected and thus that there is a violation of the personal legal
sphere of the affected person. Within the context of Art. 25a APA, legal positions worthy of
protection are derived primarily from fundamental rights. Legally protected interests from other
legal titles, such as the article of purpose of the material legislation applicable, must also be
examined (BGE 144 II 233 E. 7.3.1; BGE 140 II 315 E. 4.3 and E. 4.6; cf. for more recent case
law relating to the guarantee of access to the courts under Art. 29a Const. also BGE 143 I 336
E. 4.3 et seq. [regarding the reorganization of waste collection in the municipality of Cazis] and
judgment BGer 2C_272/2012 of 9 September 2012 E. 4 [regarding the cutback in sports lessons
in vocational training schools]; also, regarding standing of the state radio and television
supervisory body in proceedings, judgment BGer 2C_1024/2016 of 23 February 2018
E.2 et seq.). In this regard, it is sufficient that rights or obligations are affected and that there is
therefore a certain intensity of being affected. If potential infringements of fundamental rights
are involved, it is essentially a matter of the scope of the fundamental right whether the effect
of the infringement is sufficient to assume that rights or obligations have been affected. This
does not, however, presuppose an infringement of the protected fundamental right; the question
whether such an infringement has occurred is a matter for the material assessment of the case.
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Rather, if the applicant is to be assumed to be affected, it is sufficient for him to argue in a
reasonable way that a reflex triggered by a real act is relevant in terms of fundamental rights
and could therefore take on the intensity of an infringement (BGE 144 II 233 E. 7.3.2; cf. also
BGE 143 I 336 E. 4.1 and E. 4.3.1).
6.3.4 These two prerequisites, that of the interest worthy of protection and that of rights or
obligations being affected, can converge to a large extent: if the rights or obligations of a person
filing a request are affected by a real act, the interest worthy of protection is grounded in this
legal position being affected. In this respect, the situation is no different than that of the
addressee of a material ruling, who is as a matter of course entitled to file an appeal
(BGE 140 II 315 E. 4.3; cf. in this regard and regarding differentiation of the two prerequisites
also however HÄNER, loc. cit., Art. 25a margin numbers 28 and 35, each with references).

7.
7.1 The appellants derive from Art. 10 Const. as well as Art. 2 and 8 ECHR that they are entitled
to positive state protection from an excessive global temperature increase. Appellants 2-5, they
claim, are particularly affected by global warming and its consequences. Scientific studies of
past summer heat waves had confirmed the statistical finding that in particular older women
over 75 years of age were impacted most by summer heat waves in terms of mortality and
adverse health effects. In addition, appellant 3 suffered from cardiovascular illness and
appellants 4 and 5 from asthma, which exacerbated the health impacts. The appellants were
thus more strongly impacted by the consequences of global warming in legal positions protected
by (fundamental) rights than the general public, and for this reason had an interest worthy of
protection in the issuance of a material ruling in terms of Art. 25a APA.
7.2 The definition of the interest in legal protection in Art. 25a (1) APA is intended to ensure
appropriate legal protection in the area of real acts because – as explained above – actual acts
on the part of the state can also interfere in legal positions worthy of protection. However, it
was not the intention of the legislator to provide legal protection for cases of minor importance
or even enable actio popularis (BGE 140 II 315 E. 4.4; cf. also PIERRE TSCHANNEN, Amtliche
Warnungen und Empfehlungen, in Zeitschrift für Schweizerisches Recht [ZSR] 1999 II, margin
number 137). Art. 25a APA is therefore to be interpreted with reference to Art. 48 (1) APA,
which also rules out actio popularis and emphasizes the character of the general right to appeal
as an instrument of legal protection of the individual (cf. E. 4 above on the connection of
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Art. 25a APA to the guarantee of access to the courts in terms of Art. 29a Const. and E. 5.1
above on the connection to the right to appeal in terms of Art. 48 APA; furthermore
BGE 139 II 279 E. 2.2 et seq.). To make the distinction from actio popularis and also from a
complaint to a supervisory authority in terms of Art. 71 APA, it must be carefully examined
whether applicants are affected differently compared to the general public and are therefore
particularly affected. The boundary to inadmissible actio popularis must be determined
separately for each area of the law; a practical and reasonable distinction is required which takes
into account the need for legal relief and the further options for legal protection
(BGE 144 II 233 E. 8.4; cf. also judgment BGer 2C_959/2014 of 24 April 2015 E. 3.1 with
references to case law.)
7.3 Courts had already taken up the question of sufficient legal protection outside formal
proceedings directed toward issuance of a ruling on various occasions before Art. 25a APA
entered into force, for example relating to the refusal of the police to permit specific persons to
travel to the World Economic Forum (WEF) in Davos. In these cases, police action was aimed
directly against individual persons, for which reason the question regarding their particular
proximity to the matter at hand did not need to be discussed further (cf. BGE 130 I 369 and
BGE 128 I 167).
In a different context, the courts had to rule on the question whether the appellants were
particularly affected, also in distinction to actio popularis. The Federal Supreme Court, in its
decision regarding supervision of the Mühleberg nuclear power plant, considered the criterion
of being particularly affected personally to be fulfilled because of the “specific (spatial)
proximity to the nuclear power plant”; it recognized risk exposure in relation to the particular
source of danger as constituting standing (BGE 140 II 315 E. 4.7; cf. also judgments
BGer 2C_272/2012

of

9 September 2012

E. 4.4 et seq.

and

BGer 1C_455/2011

of

12 March 2012 E. 4.4 et seq.; MÜLLER, loc. cit., p. 347). The Federal Supreme Court had
argued comparably in a previous case – before Art. 25a APA had entered into force – involving
the alteration of a factory in which a medical substance was to be produced in a biological
process with genetically modified microorganisms. Despite requests to make the building
application public, the building permit authority had refused to do so. In contrast, the Federal
Supreme Court held that the local residents would be impacted most directly by the effects of
a major accident, for which reason it was to be assumed that they were in a particular,
noteworthy and close relation to the contested facility and could be impacted by the alteration
more strongly than the general public. Therefore, they were to be granted the opportunity to
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object in a formal procedure, and the building application was to be made public for this reason
(BGE 120 Ib 379 E. 4). In contrast, the Federal Supreme Court did not grant legal standing to
residents neighboring a railroad line on which nuclear fuel elements were to be transported;
even in the event of a severe accident, the risk of radioactive contamination would not be
significantly higher compared to the general risk of natural radiation exposure, for which reason
the local residents could not be granted legal standing merely because of their spatial proximity
(BGE 121 II 176 E. 3). In its most recent judgment concerning the national campaign to prevent
HIV and other sexually transmitted diseases (“LOVE LIFE”), the Federal Supreme Court
determined, in relation to the entitlement to issuance of a ruling in terms of Art. 25a APA, that
because of the broad impact of the information campaign, it was decisive whether the applicants
were particularly affected, in distinction to actio popularis. That was to be assumed if an
individual was concretely affected in his or her rights and duties by a real act. If many persons
were affected, the amount of weight to be given to the severity of the impact on the individual
was decisive (BGE 144 II 233 E. 8.4).
7.4
7.4.1 The present case does not concern state action aimed directly against the appellants, and
the appellants do not make this claim. Instead, the appellants refer to state obligations to protect
in relation to an environmental impact caused by the general public, namely the consequences
of climate change, and demand the issuance of a material ruling in terms of Art. 25a APA.
According to the case law described above, this requires close proximity of the applicant to the
matter in dispute, which – in distinction to actio popularis – goes beyond the proximity of the
general public. Therefore, the requirement of particular proximity is to be upheld in the present
case because the CO2 Act did not introduce a special right to appeal and the general right to
appeal is an instrument of legal protection of the individual. Therefore, it is to be examined in
the following whether the extent to which the appellants are affected goes beyond that of the
general public.
7.4.2 Marked changes of both temperature and precipitation during the summer are expected as
consequences of climate change. The average temperatures can be expected to increase further
over the course of the 21st century across Switzerland, in all regions and seasons. At the same
time, the average amounts of precipitation in the summer will probably decrease in all of
Switzerland, whereas increasing precipitation in the winter months is to be expected. In addition
to this change in average temperature and average precipitation, a change in the nature of
extreme events is to be expected: warm periods and heat waves in the summer can be expected
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to be more frequent, more intense, and of longer duration, whereas in the winter, the number of
nights with temperatures below freezing will decrease, especially on the Swiss Plateau. These
factors in turn will have impacts, for example on the beginning of plant growth in the spring.
In addition, the geographic range of carriers of disease and pathogens is changing (cf. for more
information Swiss Confederation, Anpassung an den Klimawandel in der Schweiz, Aktionsplan
2014-2019, Zweiter Teil der Strategie des Bundesrates vom 9. April 2014, pp. 8 et seq. and
12 et seq. [in the following: Aktionsplan Klimawandel]; FOEN and Federal Office of
Meteorology and Climatology [MeteoSwiss], Klimaänderung in der Schweiz, Indikatoren zu
Ursachen, Auswirkungen, Massnahmen, 2013, pp. 11 et seq., 30 et seq. [in the following:
Klimaänderung in der Schweiz]).
The impacts of climate change on people, animals and plants are hence of a general nature, even
if not all are impacted equally. The adverse effects vary among different population groups in
terms of economic and health impacts. For the population in cities and agglomerations, for
example, heat waves are a health burden because of the formation of heat islands. Heat waves
in the summer can put infants and small children at risk as well because of their susceptibility
to dehydration, and high ozone levels due to the heat can bring about respiratory disorders and
impairment of pulmonary function. In addition, the changed geographic range of carriers of
disease such as ticks and mosquitoes will newly affect parts of the population which had
previously not been exposed to such risks. Climate change, and in particular the associated
change of average temperature and average amounts of precipitation also impact forestry,
agriculture, winter tourism and water management, for example. In addition, because of the
thawing permafrost, the danger of rockslides is increasing, and particularly in the winter, also
the risk of flooding, debris flows and landslides (cf. for more information FOEN, Anpassung
an den Klimawandel, umwelt 3/2017, pp. 6 et seq.; also the synopsis prepared by FOEN dated
20 August 2015 on the basis of the 2014 IPCC Assessment Report: “Der Klimawandel ist
bereits sichtbar,” available at < www.bafu.admin.ch > Themen > Klima > Dossiers >
Klimakonferenz COP21 von Paris: Abkommen über die internationale Klimapolitik
verabschiedet

>

Klimawandel

weltweit

[accessed

on

13 November 2018];

Swiss

Confederation, Aktionsplan Klimawandel, pp. 24-39; FOEN and MeteoSwiss, Klimaänderung
in der Schweiz, pp. 58 et seq.)
7.4.3 This brief synopsis of possible impacts of climate change (also) on Switzerland shows
that the group of women older than 75 years of age is not particularly affected by the impacts
of climate change. Although different groups are affected in different ways, ranging from
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economic interests to adverse health effects affecting the general public, it cannot be said from
the perspective of the administration of justice, with a view to case law as described above, that
the proximity of the appellants to the matter in dispute – climate protection on the part of the
Confederation – was particular, compared with the general public (cf. in this sense also
DFAC 2007/1 E. 3.9-3.11). Hence, the appellants have no sufficient interest worthy of
protection, for which reason the authority of first instance rightly refused to issue a material
ruling in terms of Art. 25a APA.

8.
8.1 The appellants support their right to the issuance of a material ruling on the violation of
the positive obligation to provide protection granted—in their opinion—under Art. 2 and
8 ECHR by further invoking Art. 6 (1) and, on a subsidiary basis, Art. 13 ECHR. With
reference to the case law of the Federal Supreme Court as well as that of the ECtHR, they
argue that the broad concept of a civil rights dispute in terms of Art. 6 (1) ECHR also
encompasses disputes pertaining to legislation against pollution. Moreover, they argue, the
other prerequisites for the claim—namely a right recognized under domestic law as well as
a genuine and serious dispute—are fulfilled, for which reason the authority of first instance
would have been obliged to enter into the matter. In contrast, the authority of first instance
assumed, also with regard to the basis for a claim under Convention law, that the case was
an inadmissible actio popularis and accordingly rejected a right to the issuance of a material
ruling based on the ECHR.
8.2 According to Art. 6 (1) ECHR, everyone is entitled to disputes over civil rights and
obligations being assessed by an independent and impartial tribunal. Furthermore, in terms
of Art. 13 ECHR, everyone whose rights or freedoms as set out in the ECHR have been
violated is entitled to an effective remedy before a national authority, including cases in
which the violation was committed by persons acting in an official capacity.
Art. 6 (1) ECHR contains general procedural and judicial guarantees ensuring a binding
minimum standard in favor of the individual for national procedures. The terms used in the
Convention are to be interpreted autonomously in terms of the practice of the organs of the
ECHR (BGE 131 I 467 E. 2.4). According to this practice, Art. 6 (1) ECHR not only refers
to civil rights disputes in the narrow sense but also pertains to administrative acts of public
bodies in the exercise of governmental authority, provided that these significantly infringe

875

Federal Administrative Court, Section 1 – Judgment A-2992/2017 of 27 November 2018
Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et al. v. DETEC – Ruling on real acts relating to climate protection
Unofficial translation prepared on behalf of KlimaSeniorinnen

on contractual relationships, private rights or asset positions. The applicability of
Art. 6 (1) ECHR thus requires a civil claim derived from national law. And the dispute must
concern existence, content, scope or exercise of such civil rights or obligations. This must
be of a genuine and serious nature and have a direct and immediate impact on the civil
claims; effects that are only distant or indirect are not sufficient (BGE 134 I 140 E. 5.2 and
BGE 130 I 388 E. 5.1 and 5.3, each with references to the case law of the ECtHR; in
addition, BGE 130 II 425 E. 2.2; MEYER-LADEWIG, HARRENDORF AND KÖNIG, in MeyerLadewig, Nettesheim and von Raumer [eds.], Europäische Menschenrechtskonvention
EMRK, Handkommentar, 4th ed. 2017, Art. 6 margin numbers 9 and 17 et seq.;
GRABENWARTER

AND

PABEL, Europäische Menschenrechtskonvention, 6th ed. 2016, § 24

margin number 15; FRANK MEYER, in Karpenstein and Mayer [eds.], EMRK, Kommentar,
2nd ed. 2015, Art. 6 margin number 14, each with references to the case law of the ECtHR).
According to what has been said above, the applicability of Art. 6 (1) ECHR requires inter
alia a genuine dispute of a serious nature the outcome of which proves to be directly decisive
for the civil claim. This prerequisite for a claim is also a prerequisite for litigation and
therefore relevant in two respects: like the other prerequisites for a claim, it must be asserted
in formal terms in a reasonable way (cf. BGE 127 I 115 E. 5). Moreover, against this
background, Art. 6 (1) ECHR is not to be interpreted and applied in isolation, but in
accordance with the case law pertaining to Art. 34 ECHR concerning the procedure of
individual applications before the ECtHR; according to Art. 34 ECHR sentence 1, any
natural person who claims that one of his or her rights as codified in the ECHR has been
violated by one of the contracting parties can lodge an application with the court. Therefore,
the right to lodge an application presupposes a direct and personal grievance; the applicant
must demonstrate in a substantiated and convincing way that his or her rights as codified in
the Convention are directly affected by the contested action or failure to act by the public
authority in the exercise of governmental authority. Actio popularis is not permissible (cf.
for more information judgment FAC A-2723/2007 of 30 January 2008 E. 8.2 with
references to the literature; PATRICK SCHÄFER, in Karpenstein and Mayer [eds.], EMRK,
Kommentar, 2nd ed. 2015, Art. 34 margin number 61 et seq. with references to the case law
of the ECtHR; ANDREAS KLEY, Gerichtliche Kontrolle von Atombewilligungen,
Europäische Grundrechte-Zeitschrift [EuGRZ] 1999, pp. 179 et seq.).
8.3 The appellants argue that the CO2 Act’s purpose of contributing to limiting the rise in
global temperature to less than 2°C cannot be achieved with the current and/or proposed
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reduction targets. Moreover, they criticize insufficient implementation of the current
legislation. For this reason, they demand that preliminary legislative proceedings be initiated
for the purpose of establishing sufficient, i.e., more stringent, emission reduction targets for
2020 and 2030. Both the legislators and the general public, they argue, are to be provided
with information about the need for a further reduction in greenhouse gas emissions.
Moreover, they argue that the emission reduction measures required in terms of current law
and necessary in order to achieve the more stringent reduction targets are to be implemented
and/or enacted.
Neither preliminary legislative proceedings nor the requested provision of information to the
public can make a direct contribution toward reducing greenhouse gas emissions in
Switzerland in line with the case law summarized above. Rather, this depends on the
decisions of the legislators and regulators as well as of each individual. The requested actions
are therefore not appropriate for reducing the risk of heatwaves during the summer. The
same applies inasmuch as the appellants demand the introduction of emission reduction
measures not currently provided for by law, such as a CO2 levy on motor fuels or the
enactment of certain building standards at the federal level. And the demand that in the
transport sector automobile importers conduct measurements of CO2 emissions
corresponding to the actual CO2 emissions produced has no (explicit) basis in the law
(Art. 10 et seq. CO2 Act and Art. 17 et seq. CO2 Ordinance), either, so that it is not a
question of “merely” enforcing current law in this area as well, unlike demanding the
enforcement of pollution regulation on the basis of environmental legislation.
8.4 In this factual situation, it cannot be said that a genuine dispute of a serious nature was
brought before the authority of first instance the outcome of which would have proven to be
directly decisive for any possible civil claims by the appellants; a reduction of the general
risk of danger cannot be achieved directly through the actions demanded. The authority of
first instance was therefore not obliged on the basis of Art. 6 (1) ECHR to enter into the
matter of the appellants and to issue a material ruling which would open up the path to appeal
and thus provide for protection through the courts. With this outcome, it is not necessary to
examine Art. 13 ECHR, either, inasmuch as the present case to be assessed is a civil dispute,
as the appellants argue; the guarantee in terms of Art. 13 ECHR is absorbed in full by
Art. 6 ECHR in civil disputes (cf. MEYER-LADEWIG, HARRENDORF
Art. 6

margin

number

253;

FROWEIN

AND

AND

KÖNIG, loc. cit.,

PEUKERT,

Europäische

Menschenrechtskonvention, Kommentar, 3rd ed. 2009, Art. 13 margin number 10).
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9.
In summary, the appellants are not affected by the Confederation’s climate protection
measures in a way that goes beyond that of the general public. Their legal requests, inasmuch
as they are based on Art. 25a APA and demand (further) actions to reduce greenhouse gas
emissions, are therefore to be qualified as inadmissible actio popularis; the authority of first
instance rightly did not enter into the matter. Further claims to the issuance of a material
ruling do not result from the ECHR, either. Therefore, the appeal is to be dismissed.

10.
Given this outcome of the proceedings, the appellants are considered to have lost their case.
They shall therefore bear the costs of the proceedings, which are to be fixed at 5,000 francs
(Art. 63 (1) APA in conjunction with Art. 1 et seq. of the Rules on Costs and Compensation
before the Federal Administrative Court [VGKE, SR 173.320.2]). The advance on costs paid
by the appellants amounting to 5,000 francs will be used to cover the costs of the proceedings.
Legal costs will not be reimbursed to the appellants in view of their defeat (Art. 64 (1) APA;
Art. 7 et seq. VGKE). As a federal authority, the authority of first instance is not entitled to
reimbursement of legal costs, either (Art. 7 (3) VGKE).

Accordingly, the Federal Administrative Court (FACA) finds the following:
1.
The appeal is dismissed.
2.
The costs of the proceedings in the amount of 5,000.00 francs are imposed on the appellants, to
be paid once the present judgment enters into force. The advance in the amount of
5,000.00 francs which has been paid by the appellants will be used to pay the costs of the
proceedings.
3.
No legal costs are awarded.
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4.
This judgment will be sent to:
– the appellants (court document)
– the authority of first instance (Ref-Nr. 237-99-00001/00082/00001/Q142-1538; court
document)

The presiding judge:

The court clerk:

[signature Christoph Bandli]

[signature Benjamin Strässle-Kohle]
[seal, Federal Administrative Court]

Christoph Bandli

Benjamin Strässle-Kohle

Instructions on legal remedies:
An appeal in matters of public law (Art. 82 et seq., 90 et seq. and 100 FSCA) against this
judgment can be filed with the Federal Supreme Court, 1000 Lausanne 14, within 30 days after
its notification. The submission is to be written in an official language [of Switzerland] and
must include the demands, grounds for the demands indicating the evidence, and a signature.
The contested judgment and the evidence, provided it is available to the appealing party, are to
be enclosed (Art. 42 FSCA).
Mailed: [stamp: 5 December 2018]
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Federal Supreme Court [of Switzerland], Public Law Division I
Judgment 1C_37/2019 of 5 May 2020
Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et al. v. Federal Department
of the Environment, Transport, Energy and Communications (DETEC)
Ruling on real acts relating to climate protection
Appeal against the judgment of the Federal Administrative Court,
Section 1, of 27 November 2018 (A-2992/2017)

Unofficial translation prepared on behalf of KlimaSeniorinnen

Explanatory notes

Case history
The association (Verein) KlimaSeniorinnen Schweiz as well as four individual women filed a
request on 25 November 2016 for issuance of a ruling on real acts in terms of
Art. 25a (1) (a) APA for discontinuation of omissions in climate protection.1 The request was
addressed to four administrative authorities which had been identified as having failed to fulfill
their obligations: the Federal Council, as the highest executive body; DETEC, as the
department responsible for the protection and preservation of natural resources and protection
against natural hazards; and finally two of DETEC’s subordinate administrative units, the
Federal Office for the Environment (FOEN) and the Swiss Federal Office of Energy (SFOE).
DETEC responded to the request on behalf of the other three respondents. In its 25 April 2017
See <http://klimaseniorinnen.ch/wpcontent/uploads/2017/05/request_KlimaSeniorinnen.pdf> for an unofficial
English translation of the request.
1
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ruling,2 DETEC denied standing, alleging the applicants’ rights had not been affected as
required by Art. 25a APA, and did not enter into the case.
In May 2017 the senior women appealed to the Federal Administrative Court. The judgment
issued by the Federal Administrative Court on 27 November 20183 was in response to that
appeal. In it, the Federal Administrative Court did not find fault with DETEC’s not entering
into the case.
The appellants then submitted an appeal in matters of public law to the Federal Supreme Court
on 21 January 2019.4
The Federal Supreme Court dismissed the appeal on 5 May 2020 (received on 19 May 2020).

English terminology
The following terminology is used in the present translation:
In the first instance, KlimaSeniorinnen Schweiz and the four individual women were the
applicants; they filed a request in which they made demands. DETEC, one of the four
respondents, issued a ruling.
In the second instance, KlimaSeniorinnen Schweiz and the four individual women were the
appellants; they filed an appeal with the Federal Administrative Court (the first appeal
proceedings), which issued a judgment. From the perspective of the second instance, DETEC
served as the respondent in the first appeal proceedings and as the authority of first instance (it
is not called the “lower court” or “court of first instance” since DETEC is not a court).
In the third instance, KlimaSeniorinnen Schweiz and the four individual women were the
appellants; they filed an appeal in matters of public law with the Federal Supreme Court
(the second appeal proceedings), asking for a decision overturning the judgment of the
Federal Administrative Court. From the perspective of the third instance, the Federal
Administrative Court served as the court of previous instance. The respondent in the second

See <http://klimaseniorinnen.ch/wpcontent/uploads/2017/11/Verfuegung_UVEK_Abschnitt_C_English.pdf>
for an unofficial translation of DETEC’s reasons.
3
See https://klimaseniorinnen.ch/wp-content/uploads/2019/02/Judgment-FAC-2018-11-28-KlimaSeniorinnenEnglish.pdf for an unofficial translation of the judgment.
4
See <https://klimaseniorinnen.ch/wp-content/uploads/2020/06/Appeal-to-FSC-2019-01-21-KlimaSeniorinnenEnglish.pdf> for an unofficial translation of the appeal.
2
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appeal proceedings was DETEC. For reasons of readability, we refer simply to DETEC and
not to “the department.”
The term Convention law refers to the European Convention on Human Rights.
In the German version of APA, Art. 48, which concerns standing, reads “Zur Beschwerde ist
berechtigt: ... wer durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist ...” The official
French version uses the terms “spécialement atteint,” the official Italian version
“particolarmente toccato.” Whereas “besonders berührt” is translated as “specifically
affected” in the Swiss government’s unofficial translation into English,5 the translators of the
present appeal decided to use “particularly affected.”

5

https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19680294/index.html
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Abbreviations
English

German

APA

Administrative
Procedure Act

VwVG

Verwaltungsverfahrensgesetz
(SR 172.021)

Art.

Article

Art.

Artikel

BBl

Federal Gazette

BBl

Bundesblatt

BGE

(Published) decisions of
the Federal Supreme
Court of Switzerland

BGE

(Publizierte) Bundesgerichtsentscheidungen

CO2 Act

Federal Act on the
Reduction of
CO2 Emissions

CO2-Gesetz

Bundesgesetz über die
Reduktion der CO2-Emissionen
(SR 641.71)

Const.

Federal Constitution of BV
the Swiss Confederation

Bundesverfassung der
Schweizerischen
Eidgenossenschaft (SR 101)

DETEC

Federal Department of
the Environment,
Transport, Energy and
Communications

UVEK

Departement für Umwelt,
Verkehr, Energie und
Kommunikation

E.

Considerations

E.

Erwägungen

ECHR

European Convention
on Human Rights

EMRK

Europäische Menschenrechtskonvention

ECtHR

European Court of
Human Rights

EGMR

Europäischer Gerichtshof für
Menschenrechte
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Federal Supreme Court

1C_37/2019

Judgment of 5 May 2020
Public Law Division I

Composition of the court

Judge Chaix (presiding),
Judges Fonjallaz, Kneubühler,
Jametti, Haag,
Court clerk Baur.

Parties

1. Verein KlimaSeniorinnen Schweiz,
P.O. Box 9320, 8036 Zurich,
2. A. Z.,
3. B. Y.,
4. C. X.,
5. D. W.,
appellants,
all represented by
Martin Looser, attorney-at-law,
Klausstrasse 43, P.O. Box 3062, 8034 Zurich,
and Cordelia Bähr, attorney-at-law,
Ekkehardstrasse 6, P.O. Box 46, 8042 Zurich,

against
Federal Department of the Environment,
Transport, Energy and Communications,
General Secretariat,
Bundeshaus Nord, 3003 Bern.
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Object

6

Ruling on real acts relating to climate protection,
appeal against the judgment of the Federal
Administrative Court, Section I,
of 27 November 2018 (A-2992/2017)
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Facts of the case:

A.
In their request of 25 November 2016, the Verein [Association] KlimaSeniorinnen Schweiz as
well as A. Z., B. Y., C. X. and D. W. addressed the Federal Council; the Federal Department
of the Environment, Transport, Energy and Communications DETEC; the Federal Office for
the Environment FOEN and the Swiss Federal Office of Energy SFOE. They criticized various
omissions in the area of climate protection and requested the issuance of a ruling on real acts.
They asked the authorities addressed to decide about discontinuing the criticized omissions
within their respective areas of responsibility. In addition, they asked them to arrange for all
actions required – through 2030 – to ensure that Switzerland make its contribution to the
objective of the Paris Climate Agreement of 12 December 2015 (SR 0.814.012; hereinafter:
Paris Climate Agreement) to limit global warming to well below 2˚C, or at the very least to the
objective of limiting global warming to 2˚C. The applicants described the concrete measures
they called for in a non-exhaustive manner in four extensive demands. They requested that the
reduction target in terms of Art. 3 (1) of the CO2 Act of 23 December 2011 (SR 641.71) be
corrected and that preliminary legislative proceedings be initiated with the goal of
incorporating in legislation an emission reduction target in accordance with the Constitution,
national legislation and international law. The Federal Council, they said, was to adequately
inform the legislature and the public about the necessity of a reduction target of at least 25 %
by 2020. They demanded that in order to achieve this goal, the necessary measures to reduce
emissions be undertaken, such as promoting electromobility, enacting building standards and
introducing a CO2 levy on motor fuels; the agricultural sector must also be included. Moreover,
they requested that preliminary legislative proceedings be initiated, and that a reduction target
of at least 50 % for the year 2030 compared to 1990 as well as the measures necessary to
achieve this be proposed and recommended. Finally, they demanded that the measures and
duties to act already stipulated by law today be implemented systematically in order to achieve
the reduction target established by law by 2020. The applicants stated that these include, for
instance, the obligation for the cantons to prepare annual reports about their measures to reduce
CO2 emissions from buildings and to enact building standards; additional measures in the event
of failure to achieve the interim building sector target, including raising the CO2 levy on
thermal fuels; measures to ensure measurement of the actual CO2 emissions of new vehicles,
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measures to reduce the CO2 emissions of vehicles in the event of failure to achieve the interim
target in the transport sector, such as promoting electromobility and increasing the
compensation rate for CO2 emissions from motor fuels. The effectiveness of the measures,
they demanded, was to be assessed. If necessary, they argued, DETEC must propose additional
effective measures to the Federal Council. They demanded that, in the event that it is no longer
possible to remedy the unlawful situation, the unlawfulness of the omissions on the part of the
authorities be confirmed in a declaratory ruling. In its ruling of 25 April 2017, DETEC, on
behalf of all the authorities addressed, did not enter into the request.
B.
The appellants appealed this decision to the Federal Administrative Court, which dismissed
their appeal in its judgment of 27 November 2018.

C.
In an appeal in matters of public law to the Federal Supreme Court dated 21 January 2019, the
appellants requested that the decision of the Federal Administrative Court be overturned and
the case be referred back to DETEC for a substantive assessment and possibly to the Federal
Administrative Court for a reassessment.

DETEC and the Federal Administrative Court forwent a consultation. The appellants submitted
additional documents, but otherwise did not make any further comments.
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Considerations:

1.
The appeal is against a final decision of the Federal Administrative Court in a matter of public
law. Such decisions are open to appeal in matters of public law (cf. Art. 82 (a), Art. 86 (1) (a)
and Art. 90 FSCA); there are no grounds for exclusion in terms of Art. 83 FSCA. Appellants
2-5 took part in the proceedings before the previous instances, are particularly affected by the
judgment under appeal and have an interest worthy of protection in it being overturned. They
are therefore entitled to appeal in terms of Art. 89 (1) FSCA. There is nothing else to prevent
their appeal, which was lodged in due time and form, from being entered into. Whether
appellant 1 is entitled to file an appeal in terms of the rules on the appeal brought by an
association in its own name but in the interests of its members (egoistische
Verbandsbeschwerde) because a large number of its members is 75 years old or older – as the
appellants argue – can thus be left open (cf. judgment 1C_154/2014 of 21 November 2014
E. 1.3). Accordingly, the following considerations are limited to appellants 2-5 (hereinafter:
appellants). However, they also apply to the members of appellant 1 who are 75 years or older.

2.
An appeal in matters of public law can be directed in particular against violations of federal
and international law (Art. 95 (a) and (b) FSCA). The Federal Supreme Court applies this law
ex officio (Art. 106 (1) FSCA), but as a matter of principle, it examines the decisions appealed
to it only for legal infringements which the person lodging the appeal states and for which they
give reasons (cf. Art. 42 (2) FSCA). More stringent requirements regarding the statement of
reasons apply where violations of fundamental rights are alleged (Art. 106 (2) FSCA). The
Federal Supreme Court also bases its judgment on the facts of the case established by the court
of previous instance (Art. 105 (1) FSCA) unless they are clearly incorrect, i.e. arbitrary, or
based on a violation of law in terms of Art. 95 FSCA (Art. 97 (1) and Art. 105 (2) FSCA). Such
a complaint must be substantiated (Art. 42 (2) FSCA in conjunction with Art. 106 (2) FSCA).
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3.
3.1 The subject of the present appeal proceedings is first of all the question whether the decision
of the court of previous instance violates Art. 25a APA, Art. 6 (1) ECHR or Art. 13 ECHR.
The appellants’ arguments in this respect must be dealt with – to the extent necessary – in the
substantive assessment of the appeal (see E. 5-7 below). The appellants’ criticisms that the
previous instance incorrectly denied that DETEC had violated their right to be heard and that
it had itself also violated their right to be heard in terms of Art. 29 (2) Const. and
Art. 6 (1) ECHR, must be examined first.

3.2 In the judgment under appeal, the court of previous instance stated that in comparison with
the appellants’ submissions, DETEC’s statement of reasons was brief and general. However,
it contained the essential considerations by which DETEC had been guided, and the appellants
had been in a position to challenge the ruling in a proper manner. There was, the court
continued, no violation of the duty to state reasons and thus of the appellants’ right to be heard.

This assessment is unobjectionable. In its decision, an authority does not have to deal with all
the party’s points of view in a detailed manner and expressly refute every single pleading.
Rather, it can limit itself to the points that are essential for the decision. The reasons must be
written in such a way that the person affected can comprehend the full range of the implications
of the judgment and, in full knowledge of the matter, can appeal it to the higher instance (for
more information: BGE 143 III 65 E. 5.2 pp. 70 et seq. with references). These requirements
are met by DETEC’s statement of reasons, which is why the court of previous instance was
right to deny that there had been any breach of the duty to state reasons and of the right to be
heard. It cannot be seen either how DETEC’s ruling would have precluded rational decisionmaking due to its brevity and would thus have defeated the purpose of self-monitoring. Nor
can the appellants derive anything in their favor from Art. 6 (1) ECHR – irrespective of the
question as to the extent to which this provision applies in the present case – (cf. judgment of
the ECtHR Dulaurans v. France of 21 March 2000, §§ 33 et seq. MEYER-LADEWIG,
HARRENDORF

AND

KÖNIG, in EMRK, Handkommentar, 4th ed. 2017 [hereinafter

Handkommentar EMRK], Art. 6 N. 105), particularly as this provision does not contain any
further-reaching rights with regard to the obligation of the authorities to state grounds than
Art. 29 (2) Const.
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3.3 The appellants criticize that the grounds stated by the court of previous instance are also
insufficient and thus violate the right to be heard. The court of previous instance had indeed
made extensive general and abstract statements on Art. 25a APA as well as Art. 6 (1) and
Art. 13 ECHR, they claim. However, they assert, it had not dealt with the factual and legal
circumstances decisive in the present case – which they had set out in detail – and had largely
refrained from conducting a subsumption under these provisions, taking these circumstances
into account.

In the judgment under appeal, the court of previous instance explained the requirements of
Art. 25a APA and Art. 6 (1) ECHR extensively and in a general manner, but specifically
examined only some of them. In addition, it did not deal, or did not deal in detail, in particular
with the central arguments of the appellants on the specific effects of climate change on the
group of women aged 75 and over and the (allegedly) existing state obligations to protect this
group on the basis of fundamental and human rights, nor did it deal with the significance of
these asserted factual and legal circumstances for the application of Art. 25a APA and
Art. 6 (1) ECHR. However, its statement of reasons explains why it considered that the
requirements for the application of these two provisions it had actually examined had not been
fulfilled. It is also clear why it did not consider Art. 13 ECHR to be applicable. Thus the court
of previous instance stated the main reasons for its judgment, and the grounds it stated enabled
the appellants to comprehend the full range of the implications of the judgment and to challenge
it before the Federal Supreme Court in full knowledge of the facts. Accordingly, the court of
previous instance did not violate its duty to state reasons and the appellants’ right to be heard.

4.
4.1 In terms of Art. 25a APA, anyone with an interest worthy of protection may demand that
the authority responsible for actions based on public law of the Federation and affecting rights
or obligations refrain from, cease or revoke unlawful actions, eliminate the consequences of
unlawful actions, or establish the unlawfulness of actions (Art. 25a (1) APA). The authority
shall decide by issuing a ruling (Art. 25a (2) APA). Above and beyond the wording of the law,
it is also possible to criticize omissions committed by authorities and in particular demand the
performance of actions. However, failure of the state to act can only be unlawful if there is a
specific obligation of the authorities to act (BGE 144 II 233 E. 4.1 p. 236; 140 II 315 E. 2.1
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p. 320 with references). There is no entitlement to a ruling in terms of Art. 25a APA if the
legislation has deliberately excluded legal protection against the real act; likewise, there is no
such entitlement if sufficient legal protection is possible by other means (BGE 140 II 315
E. 3.1 p. 322; Judgment 2C_601/2018 of 15 June 2018 E. 6, not published in BGE 144 II 233).
When examining legal protection based on Art. 25a APA, one must also differentiate it from
actio popularis and a complaint to a supervisory authority (Art. 71 APA); this necessitates a
careful examination of whether the person is affected in a different way from the general public
(BGE 144 II 233 E. 8.4 p.245; 140 II 315 E. 4.7 p. 329). It is essential that an applicant’s own
rights are affected (E. 4.4 below). This requires a minimum intensity of the impairment,
whereby the threshold must not be set too high, but also not so low that it could lead to a flood
of appeals (MARKUS MÜLLER, Rechtsschutz gegen Verwaltungsrealakte, in Tschannen [ed.],
Neue Bundesrechtspflege, 2008 [hereinafter: Rechtsschutz], p. 313 et seq., p. 354). The
boundary to inadmissible actio popularis must be determined separately for each area of the
law; a practical and reasonable distinction is required which takes into account the need for
legal relief and the further options for legal protection (BGE 143 I 336 E. 4.1 p. 339; cf. also
judgment 2C_959/2014 of 24 April 2015 E. 3.1 with further references to case law).

4.2 In Art. 25a APA, “actions” refers to real acts. These differ from legal acts in that they are
aimed at directly shaping the facts and not the legal situation (BGE 144 II 233 E. 4.1
p. 235 et seq. with references). Like legal acts, real acts can basically be divided into the
categories individual-concrete (e.g. the police actions of stopping and using firearms) and
general-abstract (e.g. certain warnings and recommendations). Whether the term “actions”
used in Art. 25a APA also includes real acts in the latter sense cannot be deduced from the
materials developed in preparation of the APA. According to the case law of the Federal
Supreme Court and in accordance with the doctrine, the term is to be understood broadly as a
matter of principle. Legal protection is to be restricted by applying the other criteria, in
particular the criteria of being affected in rights and obligations and the interest worthy of
protection (for more information: BGE 144 II 233 E. 4.4 p. 237 with references).
4.3 Even if a broad concept of state acts (or failures to act) in terms of Art. 25a APA is to be
assumed as a matter of principle, the question may arise as to whether this procedural provision
can be understood as a guarantee granted to citizens by way of legislation that they may require
a series of state measures on a specific issue. In the present request to the Federal Council and
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parts of the Federal Administration, the appellants demand a large number of measures of
various nature and scope which essentially have the character of preparatory work for legal
provisions at the level of laws or ordinances.

According to Swiss constitutional law, proposals for shaping current policy areas can in
principle be submitted by way of democratic participation. To this end, political rights, which
also include the election of the Parliament, are available in terms of Art. 34 and 136 Const.
These include in particular the right to take a popular initiative for a total or partial revision of
the Federal Constitution (Art. 138 et seq. Const.). In addition, the right of petition in terms of
Art. 33 Const. provides the opportunity to approach the authorities and be noticed by them with
practically no formality and without disadvantage (PIERRE TSCHANNEN, in Basler Kommentar
BV, 2015, Art. 33 N. 3). Reference should also be made to the right of Council members,
parliamentary groups, parliamentary committees and cantons to submit initiatives and motions
in terms of Art. 160 (1) Const., as well as the right of Council members and the Federal Council
to submit motions on a matter under discussion (Art. 160 (2) Const.). Finally, in order to
protect their interests, the appellants may also rely on fundamental rights, in particular freedom
of expression and of information (Art. 16 Const.), freedom of the media (Art. 17 Const.) and
freedom of assembly and association (Art. 22 and 23 Const.).

In view of the considerations set out below and the outcome of the present proceedings, it is
not necessary to go into the aspects mentioned here in more detail.

4.4 Art. 25a APA defines the interest in legal protection specific to the dispute using an actrelated and a subject-related criterion. For one thing, the real act must “affect rights or
obligations,” for another, the applicant must have an “interest worthy of protection” in a ruling
on real acts. Although the above-mentioned criteria have the same thrust as the determination
of the interest in legal protection, they are clearly separated within Art. 25a APA (for more
information: BGE 144 II 233 E. 7.1 p. 238; 140 II 315 E. 4.1 p. 324).

According to the prevailing opinion, the requirement of being affected in one’s rights and
obligations presupposes an interference with the personal legal sphere of the person affected
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(cf. BGE 144 II 233 E. 7.3.1 p. 238; 140 II 315 E. 4.3 p. 325 and E. 4.5 p. 326 et seq.; each
with references). Legal positions worthy of protection in this sense are derived primarily from
fundamental rights; however, legally protected interests from other legal titles must also be
taken into account (BGE 144 II 233 E. 7.3.1 p. 238; 140 II 315 E. 4.3 p. 325). An actual
interference with fundamental rights is not required. It is sufficient for the applicant to
demonstrate that a reflex triggered by a real act is relevant in terms of fundamental rights and
could therefore take on the intensity of an interference (cf. BGE 140 II 315 E. 4.8
p. 329 et seq.; MÜLLER, Rechtsschutz, loc. cit., p. 354; similarly ISABELLE HÄNER, in
Praxiskommentar

Verwaltungsverfahrensgesetz,

Waldmann/Weissenberger

[eds.],

2nd ed. 2016, Art. 25a N. 28). This requires a certain intensity of the private party being
affected, “un certain degré de gravité” (cf. MÜLLER, Rechtsschutz, loc. cit., p. 354; MOOR AND
POLTIER, Droit administratif, Vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3rd ed. 2011,
p. 44; BGE 133 I 49 E. 3.2 p. 57). Whether the interference is sufficient to assume that the
person is affected depends on the scope of the fundamental right (HÄNER, loc. cit., Art. 25a
N. 28). The real act in question must also have the potential to interfere with that fundamental
right (cf. BGE 144 II 233 E. 7.3.2 p. 239 with references).

5.
5.1 The appellants argue that climate change is expected to lead to significant changes in
summer temperatures and precipitation as well as to more frequent, intense and prolonged
periods of heat and heat waves. According to scientific studies, they argue, women aged
75 years and over have a significantly increased risk of mortality in hot summers and are
significantly more severely affected in terms of their health than the general public; in addition,
their well-being is adversely affected to a greater degree. These women are therefore a
population group particularly affected by and particularly vulnerable to the consequences of
global warming. This was already the case today, as climate change had already begun,
particularly with regard to heat waves.

Under these circumstances, they argue, the right to life in terms of Art. 10 (1) Const. and
Art. 2 ECHR and the right to respect for private and family life in terms of Art. 8 ECHR would
in any event give rise to state obligations to protect women aged 75 and over. At the very least,
it was to be ensured that Switzerland make its contribution toward the goal agreed in the Paris
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Climate Agreement of keeping the increase in the global average temperature well below 2˚C
above pre-industrial levels. DETEC and the authorities represented by it in the present
proceedings were therefore obliged to take all necessary actions within their respective
competences to reach this target. Until 2030, they were to take particularly those measures
listed in demands 1-4 of their request for the issuance of a ruling on real acts (see above, Facts
of the case, A). Because DETEC and the other authorities had failed to do so, even though the
climate protection measures taken to date were insufficient, their rights, as women over the age
of 75 (the appellants are 87, 81, 77 and 76 years old), had been and would continue to be
violated. The requirement that their rights be affected in terms of Art. 25a APA was thus also
fulfilled.

5.2 The fact that the above-mentioned authorities have not taken the actions demanded by the
appellants, even though, as the appellants claim, the group of women aged 75 and over is
already particularly affected by the consequences of climate change today and would be to an
even greater degree if the above-mentioned target of the Paris Climate Agreement were missed,
does not in itself mean that the rights invoked by the appellants would be violated. Nor does it
follow from the alleged omission alone that the appellants’ (fundamental) rights in terms of
Art. 25a APA would be affected with the necessary intensity (cf. E. 4 above).

5.3 In this context, it must be noted that the limit of “well below 2˚C” in terms of the Paris
Climate Agreement (cf. Art. 2 (1) (a) of the Agreement) is not expected to be exceeded in the
near future. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) concludes in its Special
Report “1.5˚C global warming” from 2018 (cf. IPCC, Global Warming of 1.5 °C, 2018,
hereinafter: IPCC Special Report, < http://www.ipcc.ch/sr15 >) that global warming will reach
1.5˚C around the year 2040 (likely range 2030 to 2052), provided that it continues at the current
rate, i.e. 0.2˚C per decade (likely range 0.1 to 0.3˚C per decade) (cf. IPCC Special Report,
Summary for Policymakers, A.1, A.1.1 p. 4, graph SPM.1 p. 6; Chapter 1, FAQ 1.2 p. 81). The
limit of “well below 2˚C” would accordingly be reached at a later time. This also depends on
where the vaguely formulated threshold is set. The Paris Climate Agreement and the
international climate protection regime based on it also assume that the limit of “well below
2˚C” will not be exceeded in the near future. It is assumed that there is still some time available
to prevent global warming exceeding this limit (cf. in particular Art. 3 and 4 [Paris] Climate
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Agreement). The planned implementation of the Paris Climate Agreement into Swiss law (cf.
in particular Botschaft zur Totalrevision des CO2-Gesetzes nach 2020, BBl 2018 247 et seq.;
also the decision of the Federal Council of 28 August 2019 [net zero emissions by the year
2050 as a target for the period after 2030]) is also based on this assumption. In their request to
the above-mentioned authorities for issuance of a ruling on real acts, the appellants also
anticipate a corresponding period.

5.4 According to the above-mentioned scientific findings, global warming can be slowed down
through suitable measures. This is urgently required to protect life on Earth, even if the limit
of “well below 2˚C” – which the appellants addressed – will only occur in the medium to more
distant future (cf. IPCC Special Report, according to which [even] global warming of more
than 1.5˚C could in principle still be prevented [in particular Summary for Policymakers, C.
p. 12 et seq.). This finding also underlies the Paris Climate Agreement. Its implementation is
the subject of international and national consultations and decisions by the Parties, including
Switzerland. The implementation measures pursue the objective, which the appellants also
demand, that the consequences of any global warming exceeding the limit of “well below 2˚C”
shall only occur in the medium to more distant future.

Under the circumstances mentioned above, the appellants’ right to life in terms of
Art. 10 (1) Const. and Art. 2 ECHR does not appear to be threatened by the alleged omissions
to such an extent at the present time that one could speak of their own rights being affected in
terms of Art. 25a APA in a sufficient intensity (see E. 4. above). The same applies to their
private and family life and their home in terms of Art. 8 ECHR and Art. 13(1) Const. The
alleged domestic omissions are not sufficiently relevant regarding individual fundamental
rights. Therefore, Art 25a APA, which ensures the protection of individual rights, does not
apply. The appellants are not sufficiently affected with regard to their right to life in terms of
Art. 10 (1) Const. and Art. 2 ECHR (cf. on this object of protection AXEL TSCHENTSCHER, in
Basler Kommentar Bundesverfassung, 2015, Art. 10 N. 9 et seq.; MÜLLER

AND

SCHEFER,

Grundrechte in der Schweiz, 4th ed. 2008, p. 53; judgment of the ECtHR Kolyadenko and
Others v. Russia of 28 February 2012 §§ 151 et seq. with references). Nor is their right to
respect for private and family life in terms of Art. 8 ECHR and Art. 13 (1) Const. affected with
the intensity required for an appeal based on Art. 25a APA (cf. on these objects of protection
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MEYER-LADEWIG AND NETTESHEIM, Handkommentar EMRK, Art. 8 N. 7 et seq., N. 54 et seq.
and N. 89 et seq.; KÄLIN

AND

KÜNZLI, Universeller Menschenrechtsschutz, 4th ed. 2018,

margin number 12.45 et seq.; judgment 1C_437/2007 of 3 March 2009 E. 2.6 with references;
judgments of the ECtHR Di Sarno and Others v. Italy of 10 January 2012 §§ 80 et seq.; Hardy
and Maile v. United Kingdom of 14 February 2012 § 187 et seq.; each with references). Nor
do the appellants appear to be victims of a violation of the aforementioned Convention rights
in terms of Art. 34 ECHR (cf. MEYER-LADEWIG

AND

KULICK, in Handkommentar EMRK,

Art. 34 N. 26-28; judgment of the ECtHR Ouardiri v. Switzerland of 28 June 2011 § 1 with
references). They are not affected in the rights mentioned above and not victims in terms of
Art. 34 ECHR because they are not affected in these rights with sufficient intensity. This is not
altered by the fact that – as they argue – in certain cases potential victims can be victims in
terms of Art. 34 ECHR, too. This too requires a certain intensity of being affected (cf. the
citations above), which is not achieved here.

5.5 In view of what has been said above, it follows that the appellants – like the rest of the
population – are not affected by the alleged omissions with sufficient intensity in the rights
invoked in terms of Art. 25a APA. Accordingly, their request to the above-mentioned
authorities for issuance of a ruling on real acts does not serve to ensure their individual legal
protection. Rather, it aims to have the climate protection measures at the federal level existing
today and planned up to the year 2030 examined in the abstract for their compatibility with
state obligations to protect. Indirectly – through the requested action of state authorities – it
aims to initiate the tightening of these measures. Such a procedure or actio popularis is
inadmissible in terms of Art. 25a APA, which guarantees the protection of individual rights
only. Art. 9 (3) Aarhus Convention of 25 June 1998 (SR 0.814.07), to which the appellants
referred, cannot change this finding (cf. BGE 141 II 233 E. 4.3.3 [on the right of associations
to lodge appeals]; EPINEY, DIEZIG, PIRKER

AND

REITEMEYER, Aarhus-Konvention,

Handkommentar, 1st ed. 2018, Art. 9 N. 35 et seq.; DANIELA THURNHERR, Die AarhusKonvention in der Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts,
Umweltrecht in der Praxis 2017, p. 524). Such matters are to be advanced not by legal action,
but by political means, for which purpose the Swiss system with its democratic instruments
opens up sufficient opportunities (E. 4.3 above). Therefore, the fact that the court of previous
instance upheld DETEC’s decision not to enter into the case with regard to Art. 25a APA is
not objectionable in the outcome.
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6.
6.1 The appellants base their claim for substantive assessment of their request for issuance of
a ruling on real acts not only on Art. 25a APA, but also on Art. 6 (1) ECHR. According to this,
in disputes concerning a person’s civil rights and obligations or any criminal charge brought
against them, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an
independent and impartial tribunal established by law. This provision presupposes a civil right
derived from domestic law. According to case law, the term “civil rights” refers not only to
civil law claims in the narrower sense, but also concerns administrative acts of public bodies
in the exercise of governmental authority, provided that these decisively interfere with rights
and obligations of a private-law nature. There must be a dispute concerning the existence,
content, scope or manner of exercising of such civil rights or obligations. This requires a
dispute of genuine and serious nature and whose outcome is directly decisive for the civil
rights; effects that are only distant are not sufficient (for more information: BGE 134 I 140
E. 5.2 p. 147; 130 I 388 E. 5.1 p. 394 et seq., E. 5.3 p. 397; each with references). The legal
opinion that the disputed claim exists in domestic law must at least be “arguable”
(BGE 144 I 340 E. 3.3.2 p. 346; 132 I 229 E. 6.2 p. 238; 127 I 115 E. 5b pp. 120 et seq.;
judgments of the ECtHR Mennitto v. Italy of 5 October 2000 § 23; Micallef v. Malta of
15 October 2009 § 74).

6.2 In any event, the latter condition is not met in the present case. In terms of domestic law,
the appellants base their alleged subjective right to have the criticized omissions ended and to
have the demanded actions performed on the right to life in terms of Art. 10 (1) Const.
However, as stated above, the alleged omissions do not affect them in a legally relevant way
in this fundamental right. Therefore, they cannot derive the demands mentioned from this right.
Accordingly, they have no subjective right to the declaratory ruling requested in the alternative,
namely that the alleged omissions are contrary to (fundamental) rights, either. The court of
previous instance therefore rightly confirmed DETEC’s decision not to enter into the case in
this respect too. It is therefore not necessary to go into the further requirements of
Art. 6 (1) ECHR and the statements made in this regard by the appellants and the court of
previous instance.
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7.
Finally, the appellants invoke Art. 13 ECHR. According to this provision, everyone whose
rights or freedoms as set out in the ECHR are violated shall have an effective remedy before a
national authority, including cases in which the violation was committed by persons acting in
an official capacity. The assertion of the violation must be “arguable” in this case too
(BGE 144 I 340 E. 3.4.2 p. 351; 129 II 193 E. 3.2 p. 200; judgments of the ECtHR Leander v.
Sweden of 26 March 1987 § 77; Wille v. Liechtenstein of 28 October 1999 § 75 with
references). In any event, this requirement is lacking once more in the present case. As
explained, the appellants are not affected in a legally relevant way by the alleged omissions,
neither in their right to life in terms of Art. 2 ECHR nor in their right to respect for private and
family life in terms of Art. 8 ECHR. They are therefore not violated in these rights, either.
Thus, in the outcome, the court of previous instance rightly upheld DETEC’s decision not to
enter into the case in this respect as well.The further submissions of the appellants and of the
court of previous instance in this connection are not to be examined.

8.
It is clear from the considerations above that the appellants cannot use the means of individual
legal protection invoked to defend themselves against the alleged omissions of the abovementioned authorities in the field of climate protection. Therefore, even though their concern
is readily comprehensible given the possible consequences of insufficient implementation of
the Paris Climate Agreement for older women which they highlighted, their appeal must be
rejected.

Given this outcome of the proceedings, the appellants are liable for costs (Art. 66 (1) and
(5) FSCA). No party compensation is to be paid for the proceedings before the Federal
Supreme Court (Art. 68 (3) FSCA).
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Accordingly, the Federal Court finds the following:

1.
The appeal is dismissed.

2.
The appellants are ordered to pay the court costs of Fr. 4,000.00 under joint and several
liability.

3.
This judgment will be notified in writing to the appellants; the Federal Department of the
Environment, Transport, Energy and Communications, General Secretariat; and the Federal
Administrative Court, Section I.

Lausanne, 5 May 2020

On behalf of Public Law Division I
of the Swiss Federal Supreme Court
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