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1. Innledning 
Domstolskontrollen med lovers grunnlovsmessighet hører med til de klassiske konstitusjonelle diskusjonstemaene. Hvor langt domstolene bør gå er blitt aktualisert i Norge gjennom de seneste års praksis fra Høyesterett, hvor flere lover har blitt ansett som grunnlovsstridige. Både i Norge og utenlands har disse spørsmålene fått fornyet oppmerksomhet, ikke minst i relativt velfungerende demokratier. Kritikere legger vekt på at domstolskontrollen griper inn i flertallsdemokratiet, uten å ha ønskede effekter for vernet av rettssikkerhet og utsatte befolkningsgrupper. NOU 2003:19 Makt- og demokratiutredningen, Campbell Skeptical essays on human rights (2001), Waldron. The core of the case against judicial review. I: The Yale Law Journal. Vol. 115 (2006), Follesdal og Wind Judicial Review in the Nordic Countries - Special Issue of Nordic Journal of Human Rights (2009), Bellamy Political Constitutionalism: A republican defense of the constitutionality of democracy (2007), Backer. Den europeiske menneskerettsdomstol: Utviklingen i praksis og forholdet til nasjonal suverenitet. I: Nytt norsk tidsskrift (2009)., Smith. Demokratiet i konstitusjonelle bånd? I: Makt- og demokratiutredningens rapportserie (2000), Smith The legitimacy of judicial review of legislation - a comparative approach I: Constitutional justice under old constitutions (1995).  Slik kontroll illustrerer dermed sider ved ’rettsliggjøring’ som bekymrer flere. Dommernes uavhengighet blir også utfordret på nye måter i et samfunn der de folkevalgte har overlatt til domstolene å ha det avgjørende ord om hva som skal være gjeldende rett på stadig flere områder. 

Med internasjonaliseringen av retten oppstår ytterligere problemstillinger i forhold til domstolskontroll. Se bl.a. Sweet Governing with judges: Constitutional Politics in Europe (2000),Guarneri The power of judges: a comparative study of courts and democracy (2002), Hirschl Towards Juristocracy: the origins and consequences of the new constitutionalism (2004) I Norge har Høyesterettsjustitiarius Tore Schei således påpekt at kontrollen med lover på grunnlag av menneskerettighetskonvensjoner i praksis er mer inngripende overfor Stortinget enn grunnlovskontrollen. Schei. Har Høyesterett en politisk funksjon? I: Lov og rett (2011), 331. Dessuten kan denne kontrollen hevdes å være mindre demokratisk enn grunnlovskontrollen siden Stortinget ikke på egen hånd kan endre de internasjonale konvensjonene. Dette reiser spørsmålet om hvordan og når slik overprøving kan være legitim. I denne artikkelen drøfter vi prøvingen av norsk rett i forhold til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) og av Høyesterett, både ut fra demokratiske legitimitet og mulige andre grunnlag for legitim myndighetsutøvelse. Vi peker til sist på hva denne internasjonaliseringen av retten kan og kanskje bør få å si for den allmenne oppfatningen av dommernes funksjoner i det norske samfunn og deres uavhengighet – og noen konsekvenser for utvelgelsen av dommere til Høyesterett og til internasjonale domstoler og medlemmer av menneskerettslige overvåkingsorganer.
2. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen
Hvordan kan overprøving utført av internasjonale organer utenfor demokratisk kontroll, slik som EMD, være legitim? Med «legitimitet» mener vi her spørsmålet om slike organer, på grunnlag av deres sammensetning, prosedyrer og deres praksis, kan forsvares overfor alle berørte parter, ut fra grunner ingen med rimelighet kan motsette seg som politisk likeverdige individer. Denne forståelsen av legitimitet lar oss spørre om hvorfor, og under hvilke betingelser, demokratisk flertallsstyre er legitimt. Svaret er blant annet at slike styreformer i større grad enn andre ivaretar alle berørte parters grunnleggende interesser, deriblant medinnflytelse over fellesinstitusjonene man lever under – og andre menneskerettigheter. 

Men dette forsvaret krever at demokratiske flertallsbeslutninger skjer innenfor visse grenser. For det første er noen menneskerettigheter viktige for at demokratiske ordninger faktisk kan forventes å ivareta individers interesser, deriblant politiske rettigheter og ytrings- og organisasjonsfrihet. For det andre er ikke alt som er demokratisk besluttet dermed normativt legitimt. Blant annet bør menneskerettigheter beskyttes selv om de begrenser rommet for lovlige flertallsbeslutninger: det er bare innenfor slike skranker at flertallsbeslutninger er legitime og har krav på oppslutning. For det tredje omfatter demokratiske ordninger ikke bare det som skjer i de nasjonale parlamentene. Politisk uavhengige domstoler er også deler av demokratiet. Demokrati er altså mer enn flertallsstyre, nemlig et konstitusjonelt demokrati bygget på respekt for menneskerettighetene og på maktfordelingsprinsippet. 

Ut fra denne forståelsen av forholdet mellom legitimitet, demokrati og domstolsprøving av menneskerettigheter må vi vurdere hvordan en internasjonal domstol som EMD ivaretar og fremmer individers interesser bedre enn alternative rettsordninger. Dette kravet tilsier minst tre føringer på EMDs virksomhet. For det første må de menneskerettighetene EMK sikrer være normativt forsvarlige. Videre må Domstolen ivareta to viktige legitimitetskrav: den må både utøve sitt mandat, og respektere legitime demokratiske beslutninger. Begge krav er begrunnet i enkeltindividers grunnleggende interesser: Domstolen må ta hensyn både til individers menneskerettigheter nedfelt i EMD, og individenes politiske rettigheter slik de kommer til uttrykk gjennom demokratisk fattede lover og politikkutforming. Disse føringene gjør at Domstolen må utvise en viss, men ikke ubegrenset respekt for forskjeller mellom stater med ulike kulturer, institusjoner og rettstradisjoner. Individenes reelle politisk medinnflytelse vil føre til ulike lover demokratier i mellom – samtidig som enkeltindividets andre interesser må beskranke dette mangfoldet for at samfunnsordningen som helhet skal være forsvarlig overfor alle.  EMD har derfor en komplisert rolle: Å bidra til å sikre en effektiv beskyttelse av enkeltindividet – og forøvrig respektere det legitime mangfoldet stater imellom.

2.1 Subsidiaritetsprinsippet
Dette kan ses om utslag av «subsidiaritetsprinsippet», eller «nærhetsprinsippet». Dette prinsippet gjelder fordelingen av beslutningsmyndighet mellom ulike organer. Prinsippet krever at beslutninger bør tas så nært de berørte parter som mulig. Bevisbyrden hviler på dem som ønsker mer sentraliserte beslutninger. Samtidig begrunner subsidiaritetsprinsippet at beslutninger bør foretas av et mer sentralt organ - dersom det er nødvendig for å oppnå angitte formål. Subsidiaritetsprinsippet har flere historiske røtter i Europa, Follesdal. Subsidiarity. I: Journal of Political Philosophy. Vol. 6 (1998). og har fått mye oppmerksomhet etter at det ble tatt inn i EUs Maastricht-traktat, Official Journal of the European Communities 92/C 224/01 og slik det i dag framgår av Lisboa-traktaten. Official Journal of the European Union C 306 17 December 2007 Statene sluttet seg til subsidiaritetsprinsippet for å hindre unødig maktoverføring fra medlemsstatene til EU – og samtidig sikre EU tilstrekkelig handlingsrom for å utføre visse oppgaver. Subsidiaritetsprinsippet blir også fremhevet i dagens diskusjoner om reformer av EMD, for å styrke Domstolens muligheter for å sikre menneskerettighetene i EMK, men for øvrig la statene beholde ansvaret. Interlaken Conference on the Future of the European Court of Human Rights. Interlaken Declaration, February 19  (2010).

Subsidiaritetsprinsippet har altså to sider. Beslutninger skal i utgangspunktet treffes lokalt. I forhold til EMD kommer dette blant annet til uttrykk i kravet om at lokale rettsmidler må være uttømt, i respekten for statenes skjønnsmargin («margin of appreciation»), Se bl.a. Broch. Om skjønnsmarginen. I: Lov og Rett (2005), Macdonald the Margin of Appreciation I: The European System for the protection of human rights (1993). og i EMDs utforming av «remedies», hvor statene langt på vei innvilges frihet til å bestemme hvordan en dom skal gjennomføres nasjonalt. 

2.2 Dynamisk tolkning
Domstolen foretar en formålsorientert og dynamisk («evolutiv») tolkning av konvensjonsrettighetene. Backer fremhever imidlertid at EMDs utvidelse av nedslagsfeltet «kan ses som en trussel mot det europeiske menneskerettssystemet i seg selv, mot rettssikkerhet og forutberegnelighet i nasjonalstatene, og også mot både medlemsstatenes suverenitet og demokratiske styresett.». Backer (2009), 279. Han tilrår at EMD isteden i større grad bør begrense seg til ‘kjernen’ i menneskerettighetene, Backer (2009), 283. og i tillegg være tilbakeholden i forhold til nasjonale domstoler. Han begrunner dette med henvisning til subsidiaritetsprinsippet siden «Nasjonale lovgivere og domstoler kan lettere enn EMD vurdere hvordan de verdier som konvensjonsrettighetene gir uttrykk for, kan ivaretas gjennom det nasjonale rettssystemet.» Backer (2009), 282. Skoghøy hevder at statssuverenitetsprinsippet står på spill, siden dynamisk tolkning påfører stater forpliktelser utover det som følger av konvensjonsteksten. Skoghøy. Dynamisk tolkning i internasjonale domstoler som fenomen, problem og effektivitetsgaranti. I: Lov og rett. Vol. 50 (2011), 527.

Statene er bare bundet av konvensjonsforpliktelser så langt de bygger på en forsvarlig folkerettslig tolkningsmetode. Dynamisk tolkning er imidlertid ikke unikt for EMD, men et allment trekk ved folkeretten Fitzmaurice. Dynamic (evolutive) interpretation of treaties, Part I. I: The Hague Yearbook of International Law. Vol. 21 (2008), Schlütter Aspects of Human Rights Interpretation by the UN Treaty Bodies I: UN Treaty Bodies - Law and Legitimacy (2012), Wolfrum Legitimacy in International Law from a Legal Perspective I: Legitimacy in International Law (2008), Ruud og Ulfstein, Innføring i folkerett (2011), 91-92 ,Bjørge. Dynamisk tolking i den generelle folkeretten. I: Lov og rett. Vol. 50 (2011). - og ved Høyesteretts regeltolkning. Schei. Har høyesterett en politisk funksjon?, 321-2. EMK inneholder skjønnspregede bestemmelser som nettopp gir anvisning på slik tolkning. Det kan derfor ikke være tvil om at konvensjonspartene visste at EMD ville bli tolket dynamisk. Partene burde ikke bli overrasket over at de ikke kunne forutsi hvilke utslag dette ville få 60 år etterpå. Det er også verd å merke seg at EMD uttrykkelig omfatter ikke bare ’grove’ menneskerettighetsbrudd som tortur og slaveri, men også for eksempel rett til å fagorganisere seg og foreldres rett til å sikre at offentlig undervisning er i samsvar med deres egen religiøse og filosofiske overbevisning. Henholdsvis Art 3, Art 4, Art 11 og Første tilleggsprotokoll Art 2.

EMD tillater nasjonale variasjoner gjennom anvendelsen av den såkalte skjønnsmarginen («margin of appreciation»). Men denne avveiningen er vanskelig. EMDs oppgave er jo å sikre at det mangfoldet av kulturer og rettsregler som finnes i konvensjonsstatene ikke bryter med menneskerettighetene i EMK. EMD kan derfor ikke akseptere alt som måtte finnes av flertallsdemokratiske beslutninger: Mangfoldet av flertallsbeslutninger må begrenses av hensyn til enkeltindividers menneskerettigheter. Og da er det slett ikke gitt at de samme nasjonale organer – og særlig ikke nasjonale lovgivere - er best skikket til å vurdere om de har begått overtramp. Tvert imot har altså konvensjonspartene selv ønsket å underkaste seg EMDs vurderinger hva gjelder slike avveininger. 

Dette er i samsvar med subsidiaritetstankegangen: Der det er nødvendig for å fremme visse mål, velger partene å plassere myndighet hos et sentralt organ med avgrensede oppgaver. På den annen side er ikke EMDs oppgave å fremme de samme lover og institusjoner i alle konvensjonsstater: Harmonisering er ikke del av mandatet. Her skiller EMD seg fra den Europeiske Unions Domstol: ifølge Lisboa-traktaten skal EU blant annet fjerne enkelte skranker som deler Europa og sikre harmonisering på flere lovområder. 

Konklusjonen er selvsagt ikke at EMDs sammensetning, prosedyrer eller dommer er forsvarlige. Vårt poeng er begrenset til at kritikken mot EMD ikke simpelthen kan baseres på at slik prøving er udemokratisk og derfor illegitim. Utfordringen er å forbedre menneskerettighetsorganenes prøvingsrett, ikke å avskaffe den.  Buchanan. Survey Article: Constitutional Democracy and the Rule of International Law: Are they Compatible? I: Journal of Political Philosophy. Vol. 16 (2008).

3. Høyesterett
Menneskerettskonvensjoner er inkorporert i norsk rett både i menneskerettsloven og i annen lovgiving.  Dette innebærer at det er folkeretten som skal anvendes når innholdet i norsk rett skal bestemmes. I forhold til disse konvensjonene må utgangspunktet være tilsvarende som når norsk internasjonal privatrett gir anvisning på anvendelse av utenlandsk rett ved avgjørelsen av en tvist for en norsk domstol.

Dette kan ses som utøvelse hva Georges Scelle kalte «dédoublement fonctionnel» («role-splitting function»), nemlig at på områder hvor de folkerettslige forpliktelsene er inkorporert i norsk rett, skal Høyesterett tjene en annen rettsorden, nemlig den folkerettslige. På denne måten opptrer Høyesterett på tilsvarende måte som en internasjonal domstol.Scelle Le Phénomène Juridique du Dédoublement Fonctionnel I: Rechtsfragen der internationalen Organisation: Festschrift für Hans Wehberg zu seinem 70. Geburtstag (1956), 331, 333 og 339. Se også Cassese. Remarks on Scelle's Theory of "Role Splitting" (dedoublement fonctionnel) in International Law. I: European Journal of International Law. Vol. 1 (1990), 212-13. 

Men i hvilken grad adskiller Høyesteretts funksjon seg fra rollen til EMD? Hvilken betydning har det at Høyesterett etter Grunnloven § 88 er den øverste norske domstol til å løse tvister etter norsk rett, mens EMD er satt til å sikre respekten for EMK?

Dommer avsagt av EMD mot Norge har bindende folkerettslig virkning (EMK art. 46 (1)), og må legges til grunn av Høyesterett gjennom inkorporasjonen av forpliktelsene i EMK i menneskerettsloven. Men også rettskildevirkningen av EMDs rettspraksis i norsk rett må bestemmes ut fra folkeretten, og altså ikke ut fra norsk rettskildelære. Grunnen er at EMD selv legger vekt på sin praksis. Dette innebærer at de folkerettslige forpliktelsene etter EMK må bestemmes ut fra hvordan EMD tolker konvensjonen. Det er EMD som har det endelige ordet når det gjelder innholdet i EMK.

Høyesterett har fastslått sin holdning til EMD slik i Bøhler-dommen (Rt 2000 s 996 på s  1007-1008):

«Selv om norske domstoler ved anvendelsen av EMK skal benytte de samme tolkingsprinsipper som EMD, er det EMD som i første rekke har til oppgave å utvikle konvensjonen. … I den utstrekning det er tale om å avveie ulike interesser eller verdier mot hverandre, må norske domstoler – innenfor den metode som anvendes av EMD – også kunne bygge på tradisjonelle norske verdiprioriteringer. Dette gjelder særlig dersom den norske lovgiver har vurdert forholdet til EMK og lagt til grunn at det ikke foreligger motstrid.»

Denne uttalelsen reiser både spørsmål om betydningen av «tradisjonelle norske verdiprioriteringer» ved tolkningen av EMK, og om Høyesteretts rolle i den dynamiske tolkningen. Begge disse spørsmålene kan ses som anvendelse av subsidiaritetsprinsippet, i det de gjelder forholdet mellom en nasjonal og en internasjonal domstol. Vi begynner med verdiprioriteringene.

Utgangspunktet er at EMK er inkorporert i norsk rett gjennom menneskerettsloven. Dette innebærer altså at det utelukkende er folkerettslig metode som skal anvendes når innholdet i norsk rett skal bestemmes på dette området, noe som ikke gir noen plass til «tradisjonelle norske verdiprioriteringer».  

Høyesterett har imidlertid tatt høyde for dette ved å si at «norske domstoler ved anvendelsen av EMK skal benytte de samme tolkingsprinsipper som EMD» og at anvendelsen av de «tradisjonelle norske verdiprioriteringer» skal gjøres «innenfor den metode som anvendes av EMD». Men dermed blir det uavklart hvordan disse verdiprioriteringene kommer inn: EMDs metode tilsier selvsagt ingen vektlegging av «tradisjonelle norske verdiprioriteringer» utover det som måtte ligge i ”margin of appreciation”. 

Dette innebærer ikke at verdier er irrelevante ved tolkningen av EMK – det er jo verdier som skal vernes – men det har ingen vekt at disse verdiene er norske – hva nå dette måtte innebære. Det avgjørende er om verdiene er egnet til å oppnå anerkjennelse som en folkerettslig tolkning av EMK. Dette må også antas å ha vært Stortingets intensjon ved inkorporeringen: Stortinget ga ingen anvisning på at «tradisjonelle norske verdiprioriteringer» skulle anvendes ved tolkningen. Slik sett ville det være i strid med et demokratisk fattet vedtak dersom Høyesterett la vekt på verdier som ikke kan anerkjennes som relevante i forhold til en tolkning av EMK. Dette kan ses som subsidiaritet i metodisk forstand, men med primat for det internasjonale nivået: Det er det internasjonale regelverket med tilhørende tolkningsmetode som gjelder. Tolkningsmetoden på nasjonalt nivå har ingen relevans. 

Så over til dynamisk tolkning. Høyesterett sa også i Bøhler-dommen at det er EMD som «i første rekke» skal utvikle konvensjonen. Det er viktig å merke seg at Høyesterett med dette ikke gir avkall på selv å utvikle EMK. Begrunnelsen for å sette EMD i førersetet er troverdig – nemlig at norske domstoler «ikke har den samme oversikt som EMD over lovgivningen, rettsoppfatninger og praksis i andre europeiske land». Dette er en subsidiaritet basert på egnethet i form av tilgjengelig informasjon.

Men Høyesterett sier også at dersom norske domstoler var like dynamiske som EMD, ville man risikere å gå lengre enn det som er nødvendig i forhold til EMK. «Dette vil kunne legge et unødvendig bånd på norsk lovgivningsmyndighet. Av hensyn til den balanse mellom lovgivningsmyndighet og domsmyndighet som vår statsskikk bygger på, vil dette kunne være uheldig». Det konkluderes med at det ikke bør anlegges en for dynamisk tolkning, men heller ikke bygges inn en sikkerhetsmargin mot at Norges dømmes for konvensjonsbrudd. 

Til dette er for det første å si at Stortinget ikke har advart mot en for dynamisk tolkning. Dessuten vil Norge nettopp risikere konvensjonsbrudd dersom Høyesterett anvender en mindre dynamisk tolkning enn EMD. Endelig trenger ikke en dynamisk tolkning innebære at rettighetene utvides. Menneskerettighetene kan i prinsippet både presiseres og innskrenkes i lys av nye faktiske forhold og samfunnsutviklingen.

Det er EMD som har det endelige ansvaret for å tolke EMD. Men hvilken mulighet har Høyesterett til å innvirke på tolkningen av EMK?

Høyesterett kan, i likhet med andre internasjonale og nasjonale domstoler, søke å påvirke EMD gjennom godt begrunnede dommer, hvor Høyesteretts bruker EMDs metode. Dette er også uttrykt i Bøhler-dommen, hvor Høyesterett viser til at i den grad norske domstoler «ved avveining av ulike interesser eller verdier kan bygge på verdiprioriteringer som ligger til grunn for vår lovgivning og rettsoppfatning», vil de kunne «inngå i et samspill med EMD og bidra til å påvirke EMDs praksis». På denne måten kan - og bør - Høyesterett også søke å få gjennomslag for norske rettstradisjoner – i den grad de egner seg som en forsvarlig tolkning av EMK med utsikt til å bli akseptert av EMD. I denne forstand er det en dialog mellom nasjonale domstoler og EMD. Den demokratiske begrensningen ligger i at Høyesterett ikke skal tolke EMK på en måte som innebærer mer omfattende internasjonale forpliktelser enn det som følger av en folkerettslig forsvarlig tolkning. 

Høyesterett har likevel det siste ordet når det gjelder hva som følger av Grunnloven og grunnlovsmessige prinsipper. Dette er et utslag av dualitetsprinsippet i forholdet mellom folkeretten og norsk rett, og av lex superior-prinsippet i norsk rett. EMK er inkorporert ved lov. Riktignok med fortrinnsrett overfor andre lover, men ikke overfor Grunnloven. I forhold til EMK’s grunnlovmessighet dømmer Høyesterett fremdeles «i siste instans». Dette innebærer at dersom EMD skulle anvende tolkninger av EMK som ville stride mot Grunnloven – f. eks. ved å sette samfunnssikkerhet mot terrorisme foran grunnlovsbeskyttelsen av ytringsfrihet eller religionsfrihet – måtte Høyesterett gi Grunnloven prioritet. Ytterligere grunnlovsrettigheter kan følge av det pågående grunnlovsarbeidet. Dette kan også ses som uttrykk for subsidiaritetsprinsippet: Visse vurderinger anses som så viktige på det nasjonale planet at de ikke ønskes delegert til bindende internasjonal avgjørelse. Men det skal mye til for at det er oppstår motstrid mellom Grunnloven og EMDs dommer. 

Vi kan altså konkludere med at Stortinget – som det fremste demokratiske organet – har pålagt at Høyesterett skal anvende EMK slik denne konvensjonen blir forstått av EMD. Norske verdier har som sådan ingen plass i tolkningen av EMK, og Høyesterett må tolke EMK like dynamisk som EMD – med forbehold for det utslag av subsidiaritetsprinsippet at EMD kan ha bedre oversikt over rettssituasjonen på det aktuelle området. Høyesterett er henvist til å anvende og eventuelt påvirke tolkningen av EMK gjennom godt begrunnede dommer som er egnet til å overbevise EMD. Det eneste forbeholdet er eventuelle motstridende regler som måtte følge av Grunnloven, men dette er lite praktisk.

4. Konsekvenser: dommernes rolle, uavhengighet og utvelgelse
I den grad nasjonale og internasjonale domstoler får det avgjørende ord om hva som skal være gjeldende rett på stadig flere områder, kan dette endre dommerrollen. En trend er for eksempel at politiske partier i flere land i Sør-Europa ser ut til å bruke domstolene for å ramme motpartene med anklager om korrupsjon. Guarneri (2002).  Oppfatninger om økt rettsliggjøring på flere områder kan føre til at flere parter ønsker mer styring og kontroll med utnevnelse av dommerne. Dette på tross av at forskere mener å se at dommere hva gjelder europeiske domstoler er svært bevisst at de må fremstå som upartiske. Sweet (2000), kap 1, kap 5, 90, 200.

Vi kan også forvente endringer i dommer-rollen i det norske samfunn. Blant viktige spørsmål er hva slags uavhengighet som blir viktig å ivareta. Dermed kan det også bli aktuelt å ta opp på nytt hvordan nominering og utvelgelse av dommere bør skje, både hva gjelder til Høyesterett og til EMD, og til medlemmer av traktatorganer opprettet under FNs menneskerettighetskonvensjoner, slik som FNs Menneskerettighetskomité. Vi avslutter derfor med å peke på noen temaer disse debattene bør drøfte, uten å ville trekke konklusjoner.
4.1 Med mer makt til internasjonale domstoler og tribunaler følger ønsker om sikring av norske interesser og verdier.
Hvilke norske verdier står på spill med den rettsliggjøring og internasjonalisering som finner sted? Når vi i denne sammenheng snakker om norske verdier er det grunn til å gjøre klart at det ikke med dette menes verdier som utelukkende er norske – verdiene er ofte delt internasjonalt. 

En slik verdi er rettssikkerhet. Når det gjelder Høyesterett innebærer internasjonaliseringen at dommerkollegiet til en hver tid bør ha solid kompetanse om menneskerettighetsforpliktelsene og EMDs praksis. Dette er en forutsetning for at Høyesterett skal dømme etter gjeldende rett, slik den er fastsatt gjennom Stortingets lovgivning om menneskerettigheter. Av naturlige grunner "har ikke Høyesterett samme faglige status og ressurser i forhold til internasjonale regler som i forhold til norsk rett.” Graver. Dømmer høyesterett i siste instans? I: Jussens venner (2002).. 

Høy kompetanse i Høyesterett om EMD kreves av minst tre grunner: A) behovet for å kunne se hvordan EMDs rettspraksis kan få virkninger for norsk rett. B) EMD kan ha mer grunn til å tilkjenne stater en ’skjønnsmargin’ når det fremgår av saken at de nasjonale instanser har foretatt en grundig og tillitsvekkende avveining av de ulike rettighetene og øvrige hensyn enn når en slik drøfting mangler. Christoffersen Individual and Constitutional Justice: Can the Power Balance of Adjudication be Reversed? I: The European Court of Human Rights between law and politics (2011), 201. Tilsvarende for EFTA-domstolen, som ”er nesten alltid mer påvirkelig for argumentasjon enn utenforstående aner.”  Sejersted. Rett og politikk i europeiseringens tid. I: Nytt norsk tidsskrift (2009). Dette svarer for øvrig til Scheis utdyping av om Høyesterett bør legge vekt på Stortingets syn på om en lov er grunnlovsstridig: kun dersom Stortingets grunnlovssyn tilfredsstiller Høyesteretts ”kvalitetskrav som også går på den rettslige vurdering.” Schei (2011), 330. Subsidiaritetsprinsippet kan tilsi at nasjonale myndigheter får siste ord – men kun når det er tydelig at de har foretatt en kompetent vurdering av om det foreligger brudd på menneskerettighetsforpliktelsene. C) det krever grundig kjennskap til tolking av EMDs dommer rettet mot Norge for å avklare hvilket handlingsrom Storting og regjering beholder, ikke minst hvilke muligheter for lojal oppfølging nasjonale myndigheter beholder. For tilsvarende argumenter vedrørende EØS, se Sejersted. Norges rettslige integrasjon i EU. I: Nytt norsk tidsskrift (2008).

Hvilke andre nasjonale interesser blir viktigere med internasjonalisering og rettsliggjøring? Minst fire slags interesser har vært nevnt, der internasjonale menneskerettighetsorganer er viktige. Nasjonale myndigheter kan for det første ha en interesse av å beholde et ’nasjonalt handlingsrom.’ Dette fremstilles noen ganger – med rette - som en konflikt eller spenning ”mellom overnasjonale forpliktelser og nasjonalt handlingsrom,” Sejersted (2009). med den konsekvens at det er ønskelig med motstand om ikke annet ”for å avklare hvor de rettslige grensene går.” Vår diskusjon ovenfor tilsier imidlertid at det ikke alltid er konflikt, ikke minst på de områder Stortinget uttrykkelig har ønsket å begrense sitt handlingsrom bl.a. hva gjelder menneskerettigheter: ”Poenget med forrangsbestemmelsen kan jo ikke godt være annet enn at andre lover skal vike i forhold til konvensjonene så langt det er nødvendig for at disse skal få gjennomslag og respekteres.” Schei (2011), 327. Stortinget har med andre ord kommet til at det er i norsk interesse at Norge respekterer internasjonale menneskerettigheter.

En ytterligere nasjonal interesse ble nevnt allerede i 1956 av Stortingskomiteen som drøftet Norges tilslutning til EMK uten forbehold – noe som krevde en grunnlovsendring for å tillate jesuittene adgang til riket. EMK skapte nye muligheter for internasjonal anerkjennelse og ry. Stortingskomitéflertallet støttet derfor regjeringens ønske om å oppheve forbudet, blant annet for å unngå å ”bringe vårt land i et skjevt lys i den mellomfolkelige oppfatning.” Innst. S.nr. 224, 1956 

De to siste nasjonale interessene er knyttet til å fremme andre staters menneskerettighetsetterlevelse. Således mente komiteen i 1956 at konvensjonen kunne gi ”moralsk støtte til folkeslag som ikke er delaktige i slike rettigheter og friheter.” Det er to ulike grunner til denne målsettingen: solidaritet med andre, og styrkingen av en internasjonal rettsorden: ”Den sentrale og historiske begrunnelsen for engasjementspolitikken er uegennyttig basert i ønsket om å bidra til et bedre liv for mennesker rundt om i verden. Samtidig gir globalisering og øvrig geopolitisk endring engasjementspolitikken en fornyet og forsterket begrunnelse ved at den på ulike måter bidrar til å realisere mål som er i norsk interesse” St. meld 15 (2008-2009) s.87., og ” Norske sikkerhetsinteresser er knyttet til utviklingen av en internasjonal rettsorden som sikrer fred, stabilitet, sikkerhet og rettsstatens prinsipper, økonomisk trygghet, og livsmiljøet og sentrale verdier som menneskerettigheter og demokrati, innenfor en regional og en global ramme.» St. meld 15, 89. Bare land som respekterer grunnleggende menneskerettigheter kan over tid medvirke til å danne en stabil, internasjonal rettsorden. Dette er også Norge tjent med.” St. meld 15, 105. En foreløpig konklusjon er at det ikke er noe åpenbart nullsumspill mellom mer makt til internasjonale menneskerettighetsorganer og et endret mulighetsrom for norske myndigheter for å fremme nasjonale interesser. Noe tap av vår nasjonale handlefrihet kan oppveies, både av den verdi det er for Norge at EMD fremmer menneskerettigheter og demokrati i Europa, og ved Norge har fått et økt mulighetsrom i og med at andre stater har redusert sin handlefrihet tilsvarende som oss. 

4.2 Hvem bør utøve kontroll med utvelgelse av dommere?
Den klassiske tredelingen av makt tilsier at rettsvesenet i sin dømmende funksjon bør være uavhengig både fra Stortinget og Regjering, for å ivareta rettsikkerhet og hindre maktmisbruk. Samtidig må dommere velges av organer som har tilstrekkelig demokratisk mandat, for at rettsvesenet skal beholde sin legitimitet. Denne spenningen blir løst på ulike måter i forskjellige land, for eksempel ved at lovgiver må godkjenne de dommerkandidater utøvende myndighet nominerer.

En debatt som har blusset opp i det siste gjelder valg av medlemmer til Høyesterett, om Stortinget bør spille en rolle ved utnevninger: som høringsinstans eller til og med godkjenne utnevnelser. En årsak til denne diskusjonen kan være rettsliggjøringen, og internasjonaliseringen kan gi opphav til flere interessante delspørsmål: Bør Regjeringen og/eller Stortinget søke å oppnevne dommere til Høyesterett som i større grad vil hevde Norges handlingsrom i saker som kan overprøves av EMD eller menneskerettslige traktatorganer? Og endrer internasjonaliseringen på hvordan utnevnelsene til internasjonale organer bør foregå?

Høyesterettsjustitiarius Tore Schei har nylig advart mot forslag om å utvide Stortingets rolle ved dommeroppnevning. Schei (2011), 334-35.   Schei bygger dels på skepsis til funn som tyder på en korrelasjon mellom partifarge på regjering, og hvordan de oppnevnte dommerne til Høyesterett stemmer.  Grendstad. Revealed preferences of Norwegian Supreme Court Justices. I: Tidsskrift for rettsvitenskap (2010), Schei (2011), 334, om Grendstad. Tilsvarende forskning om noen  av Høyesteretts dommere dømmer mer eller mindre i samsvar med EMD har ikke funnet noe statistisk signifikant mønster, verken hva gjelder yrkesbakgrunn eller andre kjente variabler. Føllesdal. Om avstemningsmønstre i Høyesteretts menneskerettighetdommer - upublisert notat, tilgjengelig hos forfatterne. I tillegg peker han på svakheter ved den ordningen som praktiseres i USA, med senatshøringer – ikke minst farene ved rekruttering på et partipolitisk grunnlag. Schei (2011), 335 

Andre former for innflytelse fra Stortinget kunne likevel vurderes, ikke minst med tanke på internasjonaliseringen. En grunn er at lovgiver synes mindre skeptisk til EMD enn regjeringen eller embetsverket, selv når Norge har fått dommer mot seg. Det kan skyldes embetsverkets ønske om å ivareta Stortingets makt – men det kan også skyldes deler av embetsverkets ønske om å bevare ’Yes Minister’ modellen. Skjeie. Hvem fortjener en plass i menneskerettighetsloven? Jus og politikk i norsk inkorporeringsdebatt. I: Nytt norsk tidsskrift (2011).; Follesdal. Introduction: Nordic Reluctance towards Judicial Review under Siege. I: Nordic Journal of Human Rights. Vol. 27 (2009)., 139. I den grad Regjeringen gjennom sine dommerutnevnelser kan tenkes å undergrave Stortingets ønske om effektiv beskyttelse av internasjonale menneskerettigheter kan dette begrunne krav om former for Stortingets deltakelse i utnevnelsene. Stortinget har imidlertid allerede i dag mulighet for etterfølgende kontroll ved gjennomgangen av «Statsraadets Protokoller», jf. Grunnloven § 75 bokstav f.

Gir internasjonaliseringen grunn til å endre oppnevningsprosessen av dommere til EMD og medlemmer av traktatorganer, for eksempel for at de nominerte vil ivareta nasjonale interesser på beste måte? Minst fire viktige momenter er viktige i denne debatten. For det første er det altså ennå uklart hva disse nasjonale interessene innebærer hva gjelder hvor mye ’motstand’ norske myndigheter bør utøve i forhold til EMD og traktatorganene. For det andre kan det være grunn til å tro at opposisjonen i Stortinget vil være mer opptatt av slik domstolsprøving enn de partier som til en hver tid har regjeringsmakt, jfr funn om partiers bruk av rettsvesenet i Sør-Europa referert ovenfor. For det tredje er det viktig å avklare hvilke rekrutteringskriterier som oppnevnelsesorganet skal legge til grunn. For eksempel tyder forskning på at de dommerne i EMD som er rekruttert fra departementene eller med dommerbakgrunn er noe mer tilbøyelig til å støtte statenes side, enn de dommere som har bakgrunn som menneskerettighetsadvokater. Men korrelasjonen er svak. Bruinsma Judicial identities in the European Court of Human Rights I: Multilevel governance in enforcement and adjudication (2006). For det fjerde er et viktig hensyn er at norsk praksis må stå seg i internasjonalt lys, og at den bør utformes med tanke på at den kanskje vil kopieres av andre land med andre rettsstatstradisjoner enn vår egen. Det er derfor viktig å huske at prosessen for valg av dommere til internasjonale domstoler ofte har to ledd: nasjonal nominasjon og den internasjonale valgprosedyren. FNs Høykommissær for menneskerettigheter har da også uttrykt bekymring for sammensetningen av FNs traktatorganer, ikke bare når det gjelder faglig kompetanse, men også deres uavhengighet og representativitet. Hun har uttalt at disse organene har vært «uneven in terms of expertise and independence, as well as geographical distribution, representation of the principal legal systems and gender balance». OHCHR Concept Paper on the High Commissioner's Proposal for a Unified Standing Treaty Body (2006) Avsnitt 22. Og se tilsvarende i «The position of the International Judge», Resolution 6th Commission, 9 September 2011 (6 RES EN FINAL). 

Hva gjelder den nasjonale nominasjonsprosessen har Europarådets Parlamentarikerforsamling uttrykt bekymring over manglende «fairness, transparency and consistency» for dommere til EMD. Resolution 1646 (2009) (http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta09/ERES1646.htm).  Ved valg av dommere til internasjonale domstoler hvor hvert av medlemslandene har én dommer, slik som i EMD, kan nasjonal utlysning være egnet. Dette er anbefalt av Parlamentarikerforsamlingen, og bl.a. praktisert av Norge.  

Dersom ikke den nasjonale nomineringsprosessen foregår på en forsvarlig måte, kan det være vanskelig å få valgt de beste kandidatene i den internasjonale prosessen. 
Institut de Droit International foreslår at “[n]ominations shall be accompanied by a statement in the necessary detail specifying how the candidate fulfils the requirements of candidacy”. Resolution The Position of the International Judge, avsnitt 3, 6th Commission, Institut de Droit International, 9 September 2011 (6 RES EN FINAL).  En slik praksis følges også i valget av dommere til EMD. Men dette gir ingen garanti for at de best kvalifiserte blir valgt. Valg av dommere til internasjonale domstoler og av medlemmer til menneskerettslige traktatorganer er ofte meget politisk, med «bytteavtaler» inngått mellom statene om stemmegivning i ulike valgprosesser. Wood The Selection of Candidates for International Judicial Office: Recent Practice I: Law of the Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes (2007)357-368, s 357 og 359, Se også Mackenzie. International Courts and Tribunals and the Independence of the International Judge. I: Harv. Int'l L.J. Vol. 44 (2003), 277 og Terris The International Judge: an Introduction to the Men and Women who Decide the World's Cases (2007), 15. Dette gir ingen garanti for dommernes faglige dyktighet. Europarådets Parlamentarikerforsamling krever at medlemslandene skal nominere tre kandidater i alfabetisk rekkefølge, og at en underkomité av Committee on Legal Affairs and Human Rights foretar intervju med kandidatene.

Institut de Droit International foreslår at ordningen med at de nasjonale medlemmene av Den faste Voldgiftsdomstol nominerer kandidater bør vurderes utvidet til også andre domstoler enn International Court of Justice. Resolution The Position of the International Judge, avsnitt 4, se note 39. Denne ordningen passer ikke nødvendigvis for andre internasjonale domstoler. Men forslaget peker på behovet for å etablere prosedyrer for nasjonale nominasjoner, hvor hensynet til kandidatenes faglige dyktighet ivaretas.

Den prosedyren som er bestemt for valg av dommere til EMD representerer viktige framskritt, men gir selvsagt ingen garanti for at de beste kandidatene blir valgt. På det globale nivå har vi ikke like betryggende prosedyrer. Det er behov for å utvikle ordninger for de menneskerettslige traktatorganene som sikrer faglig dyktighet og uavhengighet fra sittende regjering hos medlemmene. Dette kunne gjøres ved å presisere kvalifikasjonene nærmere og ved å oppnevne en komité til å intervjue kandidatene og foreslå hvem som bør velges, etter mønster fra Europarådet. Slike regler kunne vedtas av Meetings of States Parties under hver av konvensjonene, som har myndighet til å velge medlemmer til traktatorganene. 

Betydningen av dette er ikke først og fremst knyttet til den formelle rettslige vekten til traktatorganenes vedtak, men til kvaliteten til disse vedtakene. I den grad vedtakene ikke er rettslig bindende, er det av avgjørende betydning at den rettslige argumentasjonen er egnet til å overbevise nasjonale domstoler, og dermed sikre at de blir implementert på nasjonalt plan. Godt begrunnede vedtak kan også øke den politiske troverdigheten til traktatorganene, noe som er av betydning for om statene ønsker å slutte seg til individuelle klageordninger under konvensjonene. Om et sterkere internasjonalt vern av menneskerettighetene er i Norges interesse, bør norske myndigheter derfor arbeide for prosedyrer som sikrer at både norske og andre medlemmer av EMD og traktatorganene er faglig sterke.

5. Avslutning
Den økte nasjonale og internasjonale domstolskontrollen har fått velfortjent oppmerksomhet. Et av temaene som får fornyet interessen er dommernes uavhengighet, som blir utfordret på nye måter i et samfunn der de folkevalgte har valgt å overføre mer makt til nasjonale og regionale domstoler. Vi har argumentert for at det ikke er belegg for å beskrive disse endringene simpelthen som en uthuling av demokratisk og andre former for legitimitet. Samtidig har vi understreket behovet for å sikre mulige andre grunnlag for legitim myndighetsutøvelse. Ikke minst har vi pekt på utfordringene med å oppnevne og kontrollere utvelgelsen av de dommerne som skal forvalte stadig mer makt over folkevalgte. Dommerne må både være faglig dyktige, uavhengige og lojale på de måter som trengs for et legitimt styresett – og de må fremstå slik.
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