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Offentlige 

myndighetenes 

virksomhet

MR setter grenser/rammer for hva offentlige 

myndigheter kan gjøre. 

Med «offentlige myndigheter» 

menes: 

lovgiver, domstolene, 

forvaltningen, 

fengselsmyndigheter osv.



Myndighetenes 

virksomhet

(lokal, regional og 

nasjonal)



Undervisningsopplegg:

Undervisningen i internasjonale menneskerettigheter er delt inn i 

to «bolker»:

- en institusjonell del

- en rettighetsdel

Institusjonell del: Forelesninger (6 timer, uke 5)

Rettighetsdel: Forelesninger (6 timer, uke 11) 

Kurs (10 timer, uke 11 og 12)

Kursoppgave

Kursoppgavegjennomgang (2 timer, uke 

15)

Kildesøkekurs i menneskerettigheter (arrangert av biblioteket)

Én felles fakultetsoppgave på JUS2111



Nærmere om temaene for forelesningene i institusjonell del

Forelesning 1 Vibeke Blaker Strand

Sentrale utgangspunkter og strukturer: aktører, FN-

konvensjoner, EMK (disposisjonen punkt 1, 2 og 3) 

Forelesning 2: Vibeke Blaker Strand

Forholdet mellom negative og positive statsplikter 

Særlig om statens plikt til å forebygge og forhindre 

vold i hjemmet  (disposisjonen punkt 4 og 5)

Menneskerettighetsaktører i Norge: Nasjonal Institusjon 

for Menneskerettigheter og Likestillings- og 

diskrimineringsombudet (ved Stine Langlete (NIM) og 

Guri Hestflått Gabrielsen (LDO))

Forelesning 3: Vibeke Blaker Strand

Menneskerettighetenes stilling i norsk rett 

Sentrale utgangspunkter ved tolking av rettighetene 

(disposisjonen punkt 6 og 7)



1 Sentrale utgangspunkter

1.1 Hva handler menneskerettigheter dypest sett om?

Menneskerettigheter er minimumsstandarder som skal 

gjelde for alle mennesker

FNs verdenserklæring om menneskerettighetene 1948

Innledning

«Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og 

uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten 

er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,

da tilsidesettelsen av og forakt for menneskerettighetene har ført til 

barbariske handlinger som har rystet menneskehetens 

samvittighet, og da framveksten av en verden hvor menneskene 

har tale- og trosfrihet og frihet fra frykt og nød, er blitt kunngjort 

som folkenes høyeste mål…»



FNs verdenserklæring om menneskerettighetene 1948

Artikkel 1.

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd 

og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og 

samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.

Artikkel 2.

Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne 

erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av 

rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen 

oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, 

fødsel eller annet forhold… 



1.2 Hvem har plikt til å ivareta menneskerettighetene, og 

hvem har rettighetene?

Pliktsubjektene: 

Alle som utøver offentlig myndighet, eller som handler på 

vegne av offentlig myndighet.

- både kommunal, fylkeskommunal og 

statlig myndighetsutøvelse respektere 

menneskerettighetene

- alle deler av det offentliges virksomhet 

(både lovgivende, utøvende og 

dømmende) omfattes. 



Hvem har menneskerettigheter?

• Individer 

Statene skal sikre menneskerettighetene for «enhver 

innen sitt myndighetsområde», se EMK artikkel 1.  

• Også grupper kan ha menneskerettigheter (for eksempel 

forenings- og forsamlingsfrihet eller religionsfrihet) 

• Juridiske personer (faller utenfor dette faget)



1.3 Hvordan ivaretas menneskerettighetene?

1.3.1 Ivaretakelse gjennom rettsregler (konvensjoner)

- Konvensjoner (folkerettslige avtaler mellom stater) er står 

helt sentralt.

- Menneskerettighetskonvensjoner er annerledes enn 

andre folkerettslige avtaler: De omhandler ikke staters 

rettigheter og plikter overfor hverandre i deres egenskap 

som stater, som er den tradisjonelle definisjonen av 

folkeretten: 

Statene forplikter seg overfor hverandre til å sikre 

individenes friheter og rettigheter.



1.3.2 Håndheving nasjonalt og internasjonalt

- Nasjonalt: domstoler,

andre håndhevingsorganer (eks. 

Likestillings- og 

diskrimineringsnemnda)

- Internasjonalt: domstoler,

komiteer med kompetanse til å 

overvåke og håndheve statenes 

etterlevelse av 

konvensjonsforpliktelser



1.3.3 Nasjonale institusjoner som skal bidra til å sikre 

implementering av rettighetene

I Norge har vi fire særlig viktige institusjoner: 

• Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NIM)

• Barneombudet 

• Likestillings- og diskrimineringsombudet

• Sivilombudsmannens forebyggingsenhet



2 FNs menneskerettighetskonvensjoner

2.1 Oversikt over konvensjoner

Det er ni FN-konvensjoner om menneskerettigheter:

FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter 

1966 (ØSK)

FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter 1966 (SP)

FNs rasediskrimineringskonvensjon 1965 (RDK) 

FNs kvinnediskrimineringskonvensjon 1979 (KDK)

FNs torturkonvensjon 1985 (TK)

FNs barnekonvensjon 1989 (BK) 

FN-konvensjonen om rettigheter for migrantarbeidere 1990 (CMW)  

FN-konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt

funksjonsevne 2006 (CRPD) 

FNs konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning 2006 

(CED)



Statene må selv ta aktive skritt for å bli part til en 

konvensjon. 

Første skritt er gjerne at staten signerer konvensjonen. 

En stat blir imidlertid ikke bundet av konvensjonen før den er 

ratifisert. 

Det kan gå lang tid mellom signering og ratifikasjon.

Status når det gjelder Norges ratifikasjon av de ni 

hovedkonvensjonene:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treat

y.aspx?Treaty=CRC&Lang=en

Det globale kartet:

http://indicators.ohchr.org/

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CRC&Lang=en
http://indicators.ohchr.org/


Reservasjoner og deklarasjoner:

https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&c

lang=_en

https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&clang=_en


2.2 FN-komiteenes håndheving av konvensjonene

«Treaty Bodies» - Komiteer som overvåker statenes 

gjennomføring av konvensjonene

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.as

px

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx


Særlig tre mekanismer som skal sikre at statene

overholder sine konvensjonsforpliktelser:

1. Utarbeidelse av konkluderende observasjoner til 

periodiske statsrapporter

2. Utarbeidelse av generelle 

rekommandasjoner/kommentarer

3. Behandling av individklagesaker



2.2.1 Utarbeidelse av konkluderende observasjoner til 

periodiske statsrapporter

Statene har plikt til jevnlig å rapportere til komiteene om 

situasjonen i eget land:

BK artikkel 44

«1. Partene forplikter seg til å oversende til komiteen … rapporter over 

de tiltak som de har vedtatt og som iverksetter rettighetene anerkjent i 

konvensjonen, og om den fremgang som er gjort når det gjelder å nyte 

godt av disse rettigheter 

a) innen to år etter at konvensjonen trådte i kraft for vedkommende part, 

og 

b) deretter hvert femte år. 

2. Rapporter som blir oversendt i samsvar med denne artikkel, skal angi 

eventuelle forhold og vanskeligheter som innvirker på oppfyllelsen av 

forpliktelsene i henhold til denne konvensjon. Rapportene skal også 

inneholde tilstrekkelig informasjon til å gi komiteen en bred oversikt over 

konvensjonens gjennomføring i den aktuelle stat.»

Komiteene utarbeider konkluderende observasjoner («concluding

observations») der de både fremhever positive ting, uttrykker 

bekymring og kommer med anbefalinger.



2.2.2 Utarbeidelse av generelle rekommandasjoner/

kommentarer

- Er rettet mot alle konvensjonsparter

- Bygger på eksisterende konvensjonspraksis, og gir uttrykk for 

hvordan konvensjonene skal tolkes. 

- Tar utgangspunkt i enkeltbestemmelser eller særlig aktuelle 

temaer.

FNs menneskerettskomité sier:

“Interpreting the Covenant so that there can be no doubts about the 

scope and meaning of its articles has become an important function 

of the Human Rights Committee. General comments are normally 

directed at States parties and usually elaborate the Committee's 

view of the content of the obligations assumed by States as party to 

the Convention.”

(Human Rights Committee, "Working methods“) 



2.2.3 Behandling av individklagesaker

- Åtte av de ni komiteene er gitt kompetanse til å behandle 

individuelle klager.

- Likhetstrekk med domstolsbehandling, men er formelt sett 

ikke rettslig bindende.

2 vilkår må  være oppfylt:

1) Statene må ha ratifisert de aktuelle tilleggeprotokollene

- Dette er et uttrykk for suverenitetsprinsippet

2) Klageren (individet eller en gruppe av individer) må ha 

uttømt alle nasjonale rettsmidler

- Dette er et uttrykk for prinsippet om subsidiaritet



SP tilleggsprotokoll 1

Artikkel 1 

Konvensjonsstat som tiltrer denne protokoll, anerkjenner 

Komiteens kompetanse til å motta og behandle henvendelser fra 

enkeltpersoner som er undergitt dens jurisdiksjon og som hevder å 

være utsatt for krenkelse fra denne stats side av noen av de 

rettigheter som er fastsatt i konvensjonen. Henvendelser som 

gjelder en konvensjonsstat som ikke er part til denne protokoll, 

skal ikke mottas av Komiteen.

Artikkel 2 

Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 1, kan enkeltpersoner 

som hevder å være utsatt for en krenkelse av noen av de 

rettigheter som er fastsatt i konvensjonen, og som har uttømt alle 

tilgjengelige innenlandske rettsmidler, fremsette en skriftlig 

henvendelse for Komiteen til behandling.



Status når det gjelder ratifisering av tilleggsprotokoller om 

individklageadgang:

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/IndividualCo

mmunications_map.pdf

Norges tilnærming til individklageordningene:

SP: Ja

TK: Ja

KDK: Ja

RDK: Ja

ØSK: Nei

BK: Nei

CRPD: Nei 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/IndividualCommunications_map.pdf




Meld.St.39 (2015-2016) s. 65-66:

«Selv om konvensjonsorganenes uttalelser ikke er rettslig 

bindende, vil det det være en forventning om at de følges opp. 

Uttalelsene vil kunne føre til økt rettsliggjøring og begrensninger i 

norske myndigheters handlingsrom dersom komiteen overprøver 

de nasjonale myndighetenes vurderinger og norske domstoler 

legger komiteens tolkninger til grunn.

Komiteen for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og 

Komiteen for rettighetene til mennesker med nedsatt 

funksjonsevne har foreløpig bare behandlet noen få 

individklagesaker, mens Barnekomiteen ikke har 

realitetsbehandlet noen. Det er derfor knyttet meget stor usikkerhet 

til hvordan komiteenes praksis vil utvikle seg, herunder om og 

eventuelt i hvilken grad statene vil bli gitt en skjønnsmargin. 

Konvensjonsorganene har hittil ledet an i rettsutviklingen av 

konvensjonene,noe som også bidrar til å gjøre rettsanvendelsen 

usikker.



Når det gjelder barnekonvensjonen, er det vanskelig å forutsi 

hvordan Barnekomiteen i konkrete klagesaker vil anvende det 

overordnede prinsippet i barnekonvensjonens artikkel 3 om at 

barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle 

nasjonale myndigheters handlinger som berører barnet. Det kan 

være en risiko for at Barnekomiteen i sin tolkning av konvensjonen 

i mindre grad enn nasjonale domstoler vil balansere hensynet til 

barnets beste opp mot andre viktige samfunnshensyn, som for 

eksempel innvandringsregulerende hensyn. Utlendingsfeltet er et 

område hvor statene har og bør ha stor frihet til å fastsette hvem 

som skal få opphold. Dersom Barnekomiteen tillegger hensynet til 

barnets beste større vekt enn det norske myndigheter gjør i 

utlendingssaker, vil det innskrenke de politiske mulighetene til å 

legge vekt på innvandringsregulerende og samfunnsøkonomiske 

hensyn og å gjøre ressursprioriteringer ut fra et bredere 

flyktningpolitisk perspektiv. Dersom det i større grad enn i dag 

innvilges oppholdstillatelser til utlendinger uten beskyttelsesbehov, 

vil dette kunne påvirke vår evne til å bruke ressurser på 

utlendinger som flykter fra krig og forfølgelse.»



Myndighetenes 

virksomhet

(lokal, regional og 

nasjonal)



3 Den europeiske menneskerettighetskonvensjon 1950 

(EMK)

3.1 Generelle utgangspunkter

- 47 konvensjonsparter (alle Europarådets medlemsland)

- Norge ratifiserte EMK i 1952

- Inneholder et vidt spekter av rettigheter, men snevrere

enn summen av FN-konvensjonene

- Håndheves av Den europeiske menneskerettsdomstolen 

(EMD)

- Individklagebasert (Intet system for utarbeiding av 

konkluderende observasjoner til statsrapporter eller 

generelle kommentarer/rekommandasjoner – slik som 

under FN-konvensjonene )



Nasjonale rettsmidler må være uttømt

Art 35.Saker som kan prøves

1. Domstolen kan bare behandle en sak etter at alle 

nasjonale rettsmidler er uttømt, i samsvar med allment 

anerkjente folkerettslige regler, og innen et tidsrom på 

seks måneder etter at siste avgjørelse ble tatt. 

Dommer er bindende

Art 46.Dommers bindende kraft og deres iverksettelse

1. De høye Kontraherende Parter forplikter seg til å 

rette seg etter Domstolens endelige dom i enhver sak 

de er part i. 



3.2 Litt om sakene EMD behandler



Statistikk når det gjelder antall saker, 

konvensjonsbrudd m.m.

http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violat

ion_1959_2016_ENG.pdf

Norge:

http://www.echr.coe.int/Documents/CP_Norway

_ENG.pdf

http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2016_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/CP_Norway_ENG.pdf

