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Spørsmålet om hvilke grenser Norges grunnlov setter for 
deltakelse i internasjonale organisasjoner er blitt diskutert ved 
flere anledninger. Dette har også medført endringer i Grunnloven. 
I forbindelse med planene om å utvide frihandelsavtale
samarbeidet vi nå har med EF gjennom en ny avtale om et europeisk 
økonomisk samarbeidsområde (EØS), reises spørsmålet på nytt om 
man krysser de grenser Grunnloven setter. 

Professor Torstein Eckhof f tar i dette heftet for seg hvilke 
muligheter og begrensninger Grunnloven gir og diskuterer omfanget 
av et EØS-samarbeide i forhold til dette. EF-domstolens 
virksomhet som lovskaper blir også belyst og konsekvensene i form 
av suverenitetsbegrensning for medlemsstatene vurdert. 
Eckhoff gir også en grundig vurdering av Grunnlovens stilling i 
forhold til et eventuelt norsk EF-medlemskap. 

For de fleste av våre lesere vil dette heftet gi tilstrekkelig 
kunnskap om Grunnloven i forhold til EF- og EØS-spørsmålet. For 
de som ønsker å fordype seg i temaet, vil Eckhoffs 
kildehenvisninger være av stor nytte. 
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Jeg skal skrive om to spørsmål i denne artikkelen. Det første 

(II) gjelder den avtale om et europeisk økonomisk 

samarbeidsområde (EØS) som det for tiden forhandles om mellom EF 

og EFTA-landene. Kan Norge tiltre den ved en vanlig traktat, -

eller trengs det samtykke av Stortinget med 3/4 flertall etter 

Grl. §93? Vi har her et spørsmål om når bruk av §93 er 

nødvendig, eller mao. hvor den nedre grense for anvendelsen av 

paragrafen går. 

For det andre (III) skal jeg drøfte hvordan Grunnloven stiller 

seg til norsk innmelding i EF. Det er helt på det rene at vanlig 

traktat ikke kan brukes til dette. Men gir §93 tilstrekkelig 

hjemmel, - eller kreves det en forandring av Grunnloven? 

Her er mao. spørsmålet om hvor den øvre grense for det som kan 

gjennomføres ved hjelp av §93 går. 

Det fremgår av hva som er sagt at Grl. §93 kommer til å spille en 

sentral rolle i fremstillingen. Den ble vedtatt 8/3 1962 og lyder 

slik: 

"For at sikre den internationale Fred og Sikkerhed eller 
fremme international Retsorden og Samarbeide kan Storthinget 
med tre Fjerdedeles Flertal samtykke i, at en international 
Sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slutter seg 
til, paa et sagligt begrænset Omraade, skal kunne udøve 
Beføielser der efter denne Grundlov ellers tilligge Statens 
Myndigheder, dog ikke Beføielse til at forandre denne 
Grundlov. Naar Storthinget skal give sit Samtykke, bør, som 
ved Behandling af Grundlovsforslag, mindst to Trediedele af 
dets Medlemmer være tilstede. 
Bestemmelserne i denne Paragraph gjælde ikke ved Deltagelse 
i en international Sammenslutning, hvis Beslutninger har 
alene rent folkeretslig Virkning for Norge.'' 
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Da forslag til bestemmelsen ble fremsatt i 1960, var spørsmål om 

EF-medlemskap ikke aktuelt. Det var antagelig internasjonale 

organisasjoner med mer begrenset myndighet forslagsstillerne 

hadde i tankene. Men da forslaget kom opp til debatt i tinget i 

1962 hadde •Norge · søkt~ om medlemskap (se note 1), og meget av 

debatten angikk spørsmålet om vi burde gå inn eller ikke 

(St.forh. 1962 s 2171-2385). Noen særlig veiledning om forståelse 

av paragrafen ga imidlertid ikke stortingsbehandlingen. Flere av 

dem som stemte for, sa at de ikke tok stilling til om den ga 

tilstrekkelig hjemmel for innmelding. (Se Opsahls oversikt i 

St. dok. nr. 10, 19 6 6- 6 7 s. 18-1 9) . 

Det foreligger imidlertid en god del juridisk litteratur fra 

1960- og 1970-årene om forståelsen av §93 og om andre 

grunnlovsspørsmål med tilknytning til et eventuelt EF-medlemskap. 

Dels dreier det seg om utredninger som Stortinget og Regjeringen 

innhentet, og dels om tidsskriftsartikler. Dessuten var 

spørsmålet om Grl. §93 og §1 ga adgang til norsk innmelding i EF, 

gjenstand for atskillig debatt i avisartikler, pamfletter og på 

møter under kampanjene i 1962-63 og 1970-72. (se note 2) 

Selv om meget er skrevet om spørsmålene, kan det være grunn til å 

se på dem på ny, for EØS-ordningen har jo ikke vært oppe 

tidligere, og EF har forandret seg en del siden 1972 slik at det 

ikke er uten videre gitt at den grunnlovmessige adgang til 

innmelding er den samme som dengang. 

1) Behandlingen av søknaden ble utsatt i påvente av de britiske 

medlemskapsforhandlinger som ble avbrutt i 1963 ved at Frankrike 

nedla veto. Dermed falt også den norske søknaden bort . Ny norsk 

søknad ble fremsatt i 1967. Den 1å på is til 1970, var gjenstand 

for forhandlinger og avtaleinngåelse i 1970 og 71, men på grunn 

av nei-flertallet ved folkeavstemningen i 1972 ble som kjent den 

norske tiltredelaeeavtalen ikke satt i kraft. 

2) Noen av de viktigste juridiske arbeidene om EF og Grunnloven 

er Utredninger av Caetberg, Anden~e, utenriksdepartementet og 

Justisdepartementet i St.dok. nr. 3 (1961-62). Utredninger av 

Caetbe~g, Anden~e og Opsah1 i St . dok . n~ . 10 (1966-67), a~~ik1e~ 

a~ F1eische~ i TfR 1962 s. 205-220 og i J~eeene Venne~ 1963 e . 74-

111, Opeah1 i J~eeene Venne~ Se~ie U (1961) e . 69-89, TfR 1969 a. 

490-510, og i Scandinavian St~diea in La~ 1969 s. 153-77, Ca~sten 

Smith i LoR 1972 a. 291-315 og i Scandinavian St~dies in La~ 1973 
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s. 277-310, Castberg i LoR 1972 a. 164-67 og Fr. Fr. Gu=derse= i 

TfR 1972 e. 463-519. Deeeute= er §93 beha=d1et mer kortfattet i 

Castberg, Norges statsforfatning (3. ~tg. 1964) II B 

A~den~a, Statsforfatninga~ i Norge (6. ~tg . 1986) a . 

, I • 

137-39 og i 

315-24 . 
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II. Den nedre grense for bruk av §93. EØS-avtalen 

1. Generelt om den nedre grense 

Det er· bare ~ når • den sammenslutning •·som ·Norge i slutter seg til 

"skal kunne utøve Beføielser der efter denne Grundlov ellers 

tilligge Statens Myndigheder" at det er nødvendig å gjøre bruk av 

§93. I dette ligger at Norge ikke uten vedtak etter §93 kan gi 

fra seg noe av den myndighet som etter Grunnloven hører under de 

høyeste statsorganer, dvs. Stortingets myndighet til å gi lover 

og pålegge skatter mv. (Grl. §§49 og 75), Regjeringens (Kongens) 

traktatmyndighet og dens ledelse av forvaltningsapparatet (Grl. 

§§26 og 3 mfl.) og Høyesteretts dømmende myndighet (Grl. § 88). 

Grunnen til at det stilles så strenge krav til å få vedtatt slik 

myndighetsoverføring, er at den i realiteten innebærer en endring 

av Grunnloven. Selv om ingen av Grunnlovens ord blir forandret, 

vil innholdet av f.eks. §49 bli et annet enn før når ikke bare 

Stortinget, men f.eks. også EF's ministerråd, kan gi lover som 

har bindende virkning i Norge. 

Den myndighetsoverføring som det dreier seg om, er noe helt 

annet enn delegering av myndighet. Om et overordnet organ 

delegerer myndighet til en underordnet instans, bevarer den sitt 

overordnede herredømme over vedkommende myndighetsområde. Den kan 

instruere den underordnede, endre eller oppheve bestemmelser 

denne har gitt, og når som helst ta tilbake fullmakten. Noen slik 

overordnet styring får ikke norske statsorganer når deler av 

deres myndighet overføres til en internasjonal organisasjon. 

Slike grunnlovsendringer som §93 åpner adgang til, kunne også ha 

vært gjennomført ved vedtak etter §112. Betydningen av at vi har 

fått §93 ligger i at endringer kan gjennomføres raskere ved hjelp 

av den. Man kan vedta forslaget straks det er fremsatt og slipper 

å vente til etter et Stortingsvalg slik §112 foreskriver. Som 

kompensasjon for raskheten kreves det 3/4 flertall etter §93, 

mens §112 nøyer seg med 2/3. 

Når det gjelder spørsmålet om hva som skal regnes som slik 
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myndighetsoverføring at §93 (eller eventuelt §112) må brukes, er 

det enighet i statsrettslitteraturen om at det som hovedregel må 

legges avgjørende vekt på om den internasjonale organisasjon skal 

kunne treffe vedtak som har direkte virkninger overfor norske 

enkeltindivider og selskaper. Når myndighet til å treffe slike 

vedtak overføres, må §93 brukes. Hvis det derimot dreier seg om 

myndighet for organisasjonen til å treffe vedtak som bare binder 

den norske stat, antas det at vanlig traktat etter Grl. §26 kan 

gi tilstrekkelig hjemmel. Dette gjelder selv om den 

internasjonale organisasjon kan pålegge Norge plikt til å sørge 

for at f.eks. lovregler med et bestemt innhold blir utferdiget. 

Det virker noe formalistisk å skille på denne måten. For det 

trenger ikke være stor reell forskjell mellom det forhold at en 

internasjonal organisasjon selv gir en lov som har direkte 

virkning i Norge, og det forhold at den påbyr norske myndigheter 

å sørge for at lovgivning med et nærmere angitt innhold kommer 

istand. I det sist nevnte tilfelle kan man riktignok si at 

Stortinget ikke er fratatt noe av sin lovgivningsmyndighet. Men 

dets rett til fritt å bestemme hva lover skal gå ut på, er jo 

sterkt beskåret. 

Direkte-virkning-kriteriet har imidlertid støtte i §93's ordlyd. 

Se særlig annet ledd der det sies at paragraf en ikke får 

anvendelse når den internasjonale sammenslutnings avgjørelser 

bare skal ha folkerettslig virkning for Norge. Med det siktes jo 

nettopp til avgjørelser som bare binder staten, ikke 

enkeltindivider eller selskaper. Dessuten har kriteriet så massiv 

støtte i den foreliggende juridiske litteratur (se 

litteraturoversikten foran) at det nok vil bli lagt til grunn som 

hovedregel. 

Men visse reservasjoner er det grunn til å ta. På den ene siden 

kan myndighet til å treffe bestemmelser som har direkte 

virkninger i Norge, være så lite inngripende at det ville være 

unødvendig anstaltmakeri å gjøre bruk av §93. 

Dette er antatt bl.a. av Castberg, Andenæs og Justisdepartementet 

i St.dok.nr. 3 (1961-62) s. 6-7, 15-16 og 46-48 og er et utførlig 
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begrunnet av Fleischer i Jussens Venner 1963 s. 87-93. Når det 

gjelder domsmyndighet og forvaltningsmyndighet er det i en viss 

utstrekning godtatt i praksis at utenlandsk og internasjonal 

myndighetsutøvelse ved vanlig traktat kan gis direkte virkninger 

for norske-· enkeltindivider. Vi har·; f :eks. ·. avtaler med 

forskjellige land om gjensidig anerkjennelse og fullbyrdelser av 

dommer. Og vi aksepterer at norske militæravdelinger stilles 

under internasjonal kommando både ved FN-oppdrag og i det 

integrerte NATO-forsvar. Derimot har jeg ikke kjennskap til at 

lovgivningsmyndighet har vært overført til noe internasjonalt 

organ, men det er vel mulig at det også kan skje uten bruk av 

§93 hvis det dreier seg om spørsmål av begrenset betydning. 

På den annen side må det vel være grenser for hvor meget 

myndighet som kan gis et internasjonalt organ uten bruk av §93, 

selv om det bare dreier seg om folkerettslig myndighet til å 

forplikte den norske stat. Vi kan åpenbart ikke binde oss ved en 

vanlig traktat til en ordning som går ut på at all norsk 

lovgivning for fremtiden må rette seg etter detaljerte 

direktiver fra et internasjonalt organ. Og selv om det ikke 

dreier seg om all lovgivning, men om vesentlige deler av den, må 

vel det samme gjelde. Hvor grensen skal settes for hva som kan 

godtas, blir et skjønnsspørsmål. Både bindingens omfang, graden 

av detaljstyring og hvorvidt Norge har vetorett i organisasjonen, 

kan bli relevante momenter i skjønnet. 

Jeg nevner til slutt at når ·det gjelder overføring av 

traktatmyndighet, kan man neppe basere seg på direkte-virkning

kriteriet. For etter norsk rett har folkerettslige avtaler som 

hovedregel ikke direkte virkninger for enkeltpersoner her i 

landet selv om det er vår egen regjering som har inngått dem. Det 

ligger derfor nær å se det slik at beføyelser som etter 

Grunnloven "tilligger Statens Myndigheder" blir overført slik at 

§93 får anvendelse hvis en internasjonal organisasjon skal gis 

myndighet til å slutte traktater som binder Norge - selv om disse 

traktatene ikke skal ha umiddelbar lovskraft i medlemslandene. 

Når det gjelder overføring av traktatmyndighet til EF, er det i 

hvert fall klart at §93 må brukes, for EF bygger på det prinsipp 
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at traktater har umiddelbar lovskraft i medlemslandene. (Slik 

også Andenæs, Statsforfatningen i Norge, 6. utg. 1986, s. 319-20) 

2. Krever · EØS-avtalen § 93"-vedtak? , .. ,, · · 

En oversikt over de planer som foreligger om å få istand et 

europeisk økonomisk samarbeidsområde (EØS) der EF og EFTA-landene 

deltar, er gitt i den Statusrapport som Regjeringsutvalget for 

EF-saker ga ut i mars 1990. 

Som et første skritt i etableringen av EØS forutsettes det at 

· EFTA-landene skal forplikte seg til å gjennomføre EF's 

prinsipper om fri bevegelighet over landegrensene av varer, 

tjenester, kapital og personer - i den utstrekning disse 

prinsippene er gjennomført i EF's eget regelverk ( 11 acquis 

communautaire 11
). Også visse andre deler av EF's regelverk 

forutsettes innlemmet i EFTA-landenes lovgivning. Alt i alt 

dreier det seg om ca. 60.000 sider med EF-bestemmelser som bl.a. 

norsk rett må bringes i samsvar med hvis en EØS-avtale blir 

inngått. Norge og andre EFTA-land vil kreve visse unntak, men 

uten hensyn til om dette blir akseptert eller ikke, blir det et 

meget omfattende lovgivningsarbeid som må settes i gang for å få 

harmonisert norsk rett med de nevnte EF-reglene. Det dreier seg 

imidlertid om regler som man kan skaffe seg kjennskap til før man 

bestemmer om man vil ha dem. Noen overføring av 

lovgivningsmyndighet er det altså ikke tale om. Det er helt på 

det rene at denne del av EØS-avtalen ikke nødvendiggjør §93-

vedtak. (Jeg ser da bort fra de spesielle problemer som melder 

seg hvis EF får gjennomslag for sitt krav om at EØS-reglene skal 

ha direkte virkninger og gis forrang fremfor nasjonal rett i 

EFTA-landene. Dette kommer jeg tilbake til nedenfor). 

Som et ledd i gjennomføringen av den fri bevegelighet av varer, 

har det som kjent vært på tale å få istand en tollunion mellom EF 

og EFTA-landene. Vanligvis går tollunioner ut på at de land som 

deltar har en felles ytre tollgrense og at tollsatser fastsettes 

av et overnasjonalt organ med direkte virkning for importører i 
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medlemslandene. For å gå inn i en slik ordning ville det åpenbart 

kreves vedtak etter §93. Men ifølge Statusrapporten s. 16 later 

det til at dette alternativ ikke lenger har noen aktualitet. 

Derimot · v~~ ·· det - bli forhandlet· om 1 å utvide de : frihandelsavtaler 

som Norge og de øvrige EFTA-land har med EF, til å omfatte flere 

vareslag (fisk og visse jordbruksvarer). Her dreier det seg om 

binding av myndighet til tollbeskatning. Men fordi forpliktelsen 

bare er folkerettslig, er det ikke nødvendig å gjøre bruk av 

§93. Heller ikke da frihandelsavtalen ble inngått i 1973, ble 

§93 brukt. 

Det er videre forutsetningen at EØS skal ha et apparat for 

fremtidig regelproduksjon. Tanken er at EFTA-landene skal holde 

følge med EF når det gjelder fremtidige endringer av det foran 

nevnte regelverk som blir innlemmet i deres rettssystemer ved 

etableringen av EØS. Hva slags organer og vedtaksordninger som 

skal etableres for å få gjennomført denne regelproduksjonen er 

ikke klarlagt. I Statusrapporten s. 61-67 er gjort rede for et 

forslag om dette som EFTA-landenes ekspertgrupper har skissert. 

Forslaget går ut på at det skal opprettes et EØS-råd med 

myndighet til å vedta felles regler for EF og EFTA. Forslag til 

slike regler kan fremsettes av begge organisasjoner. EF 

forutsettes å vente med å treffe noe vedtak om regler som er 

under forberedelse i EØS-sammenheng inntil behandlingen i EØS

rådet er avsluttet . Men hvis det ikke oppnås enighet i rådet, kan 

EF og EFTA gå sine egne veier ved behandlingen av det 

foreliggende forslag. For Norges vedkommende forutsettes i 

Statsrapporten s. 65 at de regler som vedtas av EØS-rådet, eller 

eventuelt av et særskilt EFTA-organ, bare skal få folkerettslig 

virkning, slik at det blir overlatt til nasjonale lovgivere å 

innlemme dem i norsk rett. 

Det er lite trolig at EF-forhandlere vil akseptere disse 

forslagene fullt ut. De vil nødig ha noen innblanding fra EFTA i 

sin egen vedtaksprosedyre, og de vil sannsynligvis kreve at EØS

reglene får direkte virkninger i EFTA-landene og at de skal ha 

forrang fremfor disses nasjonale regler (se ~tatusrapporten s. 
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65-66). Antagelig gjelder dette både de eksisterende reglene som 

skal inkorporeres i EFTA-landenes rett i forbindelse med 

avtaleinngåelsen, og de nye EØS-regler som etter hvert kommer 

til. Hvis EF får gjennomslag for disse kravene, er det klart at 

§ 93-vedtak, er nødvendig~ · for at Norge ~· skal· · kunne slutte seg til 

avtalen. 

Hvis derimot Norge skulle få oppfylt sitt ønske om at EØS

reglene ikke blir gitt direkte virkning, vil vel den alminnelige 

oppfatning gå i retning av å anse §93-vedtak som unødvendig. Jeg 

stiller meg imidlertid noe tvilende til om dette er et forsvarlig 

standpunkt. For det er et ganske omfattende og viktig regelverk 

som skal holdes ajour. Og selv om det blir overlatt til norske 

lovgivere å vedta de regler som skal gjelde her, blir deres 

handlefrihet ytterst liten når reglene skal følge mønstre som 

andre har fastsatt på forhånd . At disse mønstrene skal være 

enstemmig vedtatt i et råd hvor også Norge er representert, er et 

moment som taler for at vi kan godta ordningen uten §93-vedtak. 

Men ubetinget avgjørende er ikke dette. 

Endelig er det forutsatt at EØS skal ha særskilte kontroll- og 

håndhevingsorganer og en domstol - enten en separat EØS-domstol 

eller en utvidet EF-domstol med deltakelse av EFTA-dommere . Hva 

slags myndighet den vil få, er usikkert, men hvis den blir 

tillagt slik myndighet som EF-domstolen har etter Romatraktatens 

artikkel 177, melder det seg et interessant spørsmål angående 

tolkingen av §93. Den nevnte artikkel 177 angår tilfelle hvor det 

under saker for nasjonale domstoler i EF-landene melder seg 

spørsmål om tolkingen av Romatraktaten eller av EF's avledete 

regelverk. I slike tilfeller har den domstol som skal avgjøre 

saken, rett - og plikt hvis dens avgjørelse ikke kan påankes -

til å forelegge spørsmålet for EF-domstolen som gir en generell 

uttalelse om det. I Statusrapporten s . 68 er uttalt at det ikke 

vil kreve vedtak etter §93 om en lignende ordning skulle bli 

gjennomført ved EØS-avtalen. Som begrunnelse anføres: 

"Det vil være norske domstoler som selv skal anvende 
denne tolkningsuttalelse som ett av de øvrige hensyn 
som er av betydning når de norske domstoler avgjør 
konkrete rettssaker." 
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Til dette er imidlertid å si at det ikke dreier seg om et hensyn 

som kan veies skjønnsmessig mot andre hensyn når saken skal 

avgjøres. EF-domstolen fastslår med bindende virkning for den 

nasjonale domstol hva EF-regelen går ~ ut på~ ~ net dreier seg derfor 

om en beskjæring av den nasjonale domstols myndighet. Det må også 

tas i betraktning at EF-domstolen i utstrakt grad har drevet 

rettsskapende virksomhet. Mange av de grunnleggende prinsipper i 

EF-retten er skapt av domstolen gjennom dens uttalelser i medhold 

av artikkel 177. Det gjelder bl.a. prinsippet om EF-rettens 

forrang fremfor nasjonal rett, de uskrevne prinsipper om 

menneskerettigheter og "Casis de Dijon" prinsippet om at varer 

som er lovlig produsert og omsatt i et EF-land også må tillates 

solgt i de andre EF-landene. Det dreier seg derfor om en 

virksomhet som i realiteten har meget til felles med lovgivning. 

Man må nok regne med at EF-domstolen (eller en eventuell EØS

domstol) også i fremtiden vil drive rettsskapende virksomhet, 

selv om den kanskje ikke blir like aktiv som den var i 1970-

årene. (Se om dette Hjalte Rasmussen i Retfærd nr. 46, 1989, s. 

17-30). 

Etter mitt skjønn taler derfor de beste grunner for at §93-vedtak 

må til for å etablere ordningen. De domstolskapte regler får jo 

direkte virkninger i de land som er underkastet domstolens 

myndighet. 
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III. Grunnlovens stilling til norsk EF-medlemskap 
1. Oversikt over de spørsmål som skal behandles 

Det er helt •på ··det rene 1 at innmelding i EF krever noe mer enri e~ 

vanlig traktat. Vedtak etter §93 er i det minste nødvendig. Men 

er det tilstrekkelig? Vi står her overfor spørsmålet om hvor den 

øvre grense for hva som kan vedtas i medhold av §93 går. 

Forskjellige betingelser må være oppfylt for at paragrafen skal 

få anvendelse. For det første må formålet med innmeldingen være å 

"sikre den internasjonale Fred og Sikkerhed eller fremme 

international Retsorden og Samarbeide". At denne betingelse er 

oppfylt, tar jeg for gitt. For det andre er det bare "paa et 

sagligt begrænset Omraade" at den internasjonale organisasjon kan 

gis slik overn~sjonal myndighet som nevnt foran i avsnitt II. 

Denne side av saken skal drøftes nedenfor i punkt 2. For det 

tredje kan den myndighet som overføres ikke omfatte "Beføielse 

til at forandre denne Grundlov". Hvorvidt EF gis noen slik 

beføyelse skal drøftes i punkt 3. 

Foruten de spørsmål som knytter seg til §93, melder det seg også 

spørsmål om Grl. §1 som sier at Norge er fritt og selvstendig, 

setter noen særskilt skranke for hva slags sammenslutning vi kan 

gå inn i. Dette skal drøftes i punkt 4. Til slutt (punkt 5) skal 

jeg si litt om vedtak i medhold av Grl. §112 som et alternativ 

til §93 som grunnlag for innmelding. 

2. "paa et sagligt begrænset Omraade" 

Det var meget diskusjon om betydningen av dette uttrykket i 1960-

og 1970-årene. Stort sett var det enighet om at det ikke kan 

sette hvor vide grenser som helst. Uttrykket medfører mao. en 

reell begrensning av §93-kompetansen. De som reiste tvil om 

paragrafen ga hjemmel for innmelding i EF, fremhevet at EF

organenes myndighet var svært omfattende og lite skarpt 

avgrenset. Likevel kom alle juridiske autoriteter som skrev om 

spørsmålet til at paragrafen ga tilstrekkelig hjemmel. De anså 
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det for en tilstrekkelig saklig begrensning at det bare var på 

det økonomiske område at EF-organene var gitt myndighet. 

S1ik A=de=-s i St.dok.=r.3 (1961-62) s. 16-17, 

St.dok.=r. 10 (1966-67) s. 8-10 og Ståtsforfat=i=ge= i 

~o~ge (6. ' utg ~ · i~86) ' ~. · 32~, ~astberg i St.dok. =r. 10 

(1966-67) a. 2-3, Norges atataforfatni=g (3. utg. 1964 

s. 137) og LoR 1972 a. 164-65, Opeah1 i St.dok.nr. 10 

(1966-67) e. 23-26, F1eieoher i Jussene Ve~ne~ 1963 e. 

95 og Carsten Smith i LoR 1972 a. 306-8 og Soandinavia= 

Studies in La~ 1973 e. 286-88. 

Som bl.a. Smith fremhevet (særlig i den sist nevnte artikkelen) 

kunne det nok rettes innvendinger mot dette standpunkt. For det 

første kunne det spørres om det ga noen tilstrekkelig avgrensning 

at EF-tiltak måtte ligge innenfor det ''økonomiske område". Mange 

slags samfunnsmessige forhold har jo en eller annen økonomisk 

side, og grensene for hva som skal anses for å ligge innenfor det 

nevnte område er svært diffuse. 

For det andre var det kanskje ikke så sikkert at EF bare kunne ta 

seg av økonomiske spørsmål. For i Romatraktatens preambel var det 

angitt som et mål for EF "å skape grunnlaget for et stadig nærere 

fellesskap mellom de europeiske folk". Av mange ble dette tolket 

slik at målet var å skape en europeisk forbundsstat. Men mot å 

legge vekt på dette ble det fremhevet at man måtte basere seg på 

hva EF for tiden var - ikke på hva det kanskje kunne bli i 

fremtiden. Beføyelsene og ikke formålet måtte derfor være 

avgjørende. Dersom Romatraktaten skulle bli endret etter at Norge 

var blitt medlem, slik at EF-organene ble gitt myndighet til å 

treffe vedtak om andre forhold enn de økonomiske, fikk man ta opp 

spørsmålet om det nå var nødvendig med grunnlovsendring av hensyn 

til det fortsatte medlemskap. 

Et spørsmål som kunne stilles var likevel om ikke Romatraktaten 

allerede hadde hjemmel til å iverksette tiltak av ikke-økonomisk 

art. Dens artikkel 235 lyder nemlig slik: 

"Hvis et tiltak fra Fellesskapets side synes nødvendig 
for å virkeliggjøre et av Fellesskapets mål, uten at 
denne traktat har noen bestemmelse om de nødvendige 
virkemidler for dette formål, skal Rådet etter forslag 
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fra Kommisjonen og etter å ha rådspurt Forsamlingen, 
ved enstemmighet vedta formålstjenlige bestemmelser." 

Flere av de forfattere som er nevnt foran, tok denne bestemmelsen 

opp til drøftelse, men de tolket den slik at den ikke ga hjemmel 

for å vedta noe . som ll ~tenfor den ~ ~~onomiske rammen. 

Dette får være nok om de argumenter som kunne anføres i 1970-72 

for og mot anvendeligheten av §93. Jeg går nå over til å si litt 

om de forandringer i EF's praksis og regelverk som har funnet 

sted etter den tid. 

Jeg mener først at artikkel 235 har vært brukt ganske meget i de 

senere år, og at den er gitt en videre tolking enn de norske 

ekspertene antok i 1960- og 70-årene. Praksis bygger ikke på noen 

forutsetning om at den bare gir hjemmel for økonomiske tiltak, 

bl.a. har den tjent som hjemmel for direktiver om kvaliteten av 

drikkevann og badevann og om beskyttelse av ville fugler - til 

tross for at traktaten ellers ikke har noen regel om miljøvern. 

Mer ~tfør1ige opplysninger om br~ken av artikkel 235 er 

gitt av H~aite Rasrn~ssen, Internasjonale organieas~oner 

(1985) s. 147-48 og 215 og On La~ and Policy in the 

European Court of Justice (1986) s. 409-18. Se også 

hans artikke1g i Retfærd nr. 46(1989) s.26. 

Også andre fullmakter i Romatraktaten er strukket ut over 

grensene for hva som med rimelighet kan karakteriseres som "det 

økonomiske område". Det gjelder f.eks. et direktivforslag om TV

programmer som Ministerrådet med 9 mot 3 stemmer inntok en 

positiv holdning til i 1989. Traktatens artikler om 

tjenesteytelser var brukt som hjemmel. Direktivet har bl.a. en 

bestemmelse om at halvparten av den sendetid som ikke går med til 

nyheter o.l. eller til reklame, må brukes til å sende programmer 

som er produsert i Europa. Det har også bestemmelser til 

beskyttelse av mindreårige mot programmer som kan skade deres 

fysiske, mentale og moralske utvikling, og bestemmelser som 

setter grense for hvor meget sendetid som kan brukes til reklame, 

samt forbud mot reklame for tobakk, reseptpliktig medisin og 

legebehandling. - I Danmark var det sterk motstand mot 
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direktivet. Det ble bl.a. hevdet at direktivet ikke regulerte 

økonomiske, men kulturelle forhold og at derfor bare artikkel 

paragraf 235 (som krever enstemmighet) kunne gi hjemmel. 

M~~ ~t~ø=l~~-~ opplysri~=g~~ to~ a~ri~e · sake= e= g~tt av 

E1ieabeth Thueee~ i Retfæ~d ~~. 46 (1989) s. 31-47. Se 

også H~a1te R~emueee~ i samme hefte s. 26-27 . 

Det europeiske politiske samarbeidet (EPS) må også nevnes. Dette 

er et samarbeidsforum for regjeringene i EF - landene med det 

formål å samordne deres utenrikspolitikk. EPS ble opprettet i 

1970, men er senere styrket, bl.a. ved at regjeringene i 1981 

forpliktet seg til å konsultere hverandre gjennom EPS før de tok 

nasjonale standpunkter i konkrete saker av betydning for 

medlemslandene. Ved den såkalte "enhetsakt 11 (eller "fellesakt") 

som ble vedtatt i 1985 ble EPS traktatfestet. I aktens punkt 5 er 

bestemt at: "Det må være overensstemmelse mellom Fellesskapets 

utenrikspolitikk og den politikk det er oppnådd enighet om innen 

det europeiske politiske samarbeidet." Flere av de vedtakene som 

er truffet i EPS har lite med økonomi å gjøre, f.eks. 

beslutningen om å hjemkalle ambassadørene fra Teheran etter 

Komeynis drapstrussel mot forfatteren Salman Rushdie. 

Alt tatt i betraktning er jeg tilbøyelig til å mene at selv om 

EF's virksomhet kunne sies å ligge innenfor et "sagligt 

begrænset Omraade" i 1972, er det vanskelig å hevde dette i dag. 

Det kan også reises spørsmål om det er forsvarlig å se bort fra 

den fremtidige utvikling i EF. Siden 1985 er det kommet mer fart 

i integrasjonsbestrebelsene der. Realiseringen av det indre 

felles marked er underveis, og man er kommet godt igang med å 

gjennomføre Delors-planen om å gjøre EF til en økonomisk union 

med felles pengevesen og samordnet budsjettpolitikk. Første 

etappe i planen er vedtatt og det arbeides med en revisjon av 

Romatraktaten som kan gi hjemmel for den endelige gjennomføring 

av den. Endringer med sikte på å skape bedre grunnlag for 

miljøpolitikk og sosialpolitikk og en styrkelse av parlamentets 

stilling er også på tale. Hvis planene om å gjøre EF til en 

økonomisk union blir gjennomført, og hvis Parlamentets 
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innflytelse økes på bekostning av Ministerrådet som representerer 

de enkelte land, er kanskje veien videre til å etablere en full 

politisk union ikke så lang. 

Som nevnt ble fremtidsmulighetenes~relevans avvist under den 

forrige EF-debatten med den begrunnelse at det er dagens 

situasjon vi må forholde oss til; hva fremtiden måtte bringe, får 

vi ta standpunkt til når det kommer. Juridisk går nok det an, men 

politisk synes jeg det er betenkelig å gå inn i EF på slike 

premisser. For er vi først kommet inn, velger vi ikke lenger helt 

fritt. Vi kan føle oss tvunget til å følge med på ferden inn i en 

forbundsstat, selv om vi misliker den. 

3. "dog ikke Beføielse til at forandre denne Grundlov" 

Som nevnt foran i avsnitt II vil innmelding i EF medføre den 

reelle endring av Grunnloven at vi i tillegg til Stortinget, 

Regjeringen og Høyesterett får nye lovgivende, utøvende og 

dømmende myndigheter i EF. Men disse myndighetene skal ifølge 

§93 ikke ha kompetanse til å forandre Grunnloven. Med ordet 

"forandre" siktes det ikke bare til formelle endringer, men også 

til det å gi bestemmelser som strider mot Grunnloven og som får 

gyldighet på tross av dem. 

Det er særlig rettighetsbestemmelsene i Grl. §§96, 97, 100 og 105 

m.fl. som EF-regler kan tenkes å komme i strid med. 

Denne mulighet var man oppmerksom på under EF-debatten i 1960- og 

70-årene. Man regnet med at EF-domstolen ville anse EF-retten for 

å ha forrang fremfor medlemsstatens rett, - Grunnloven inkludert. 

På den annen side holdt man på at etter norsk rett måtte vår 

Grunnlov anses som den høyeste rettskilde. Dersom en EF

forordning stred mot den, måtte forordningen settes til side av 

domstolene. Konflikter mellom norsk rett og EF rett var altså 

tenkelige. Men den alminnelige oppfatning i juridisk teori av at 

dette ikke kunne være til hinder for medlemskap. 
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Slik A=de=æs i St . dok . =r. 10 (1966-67)s. 10-12, og 

Statsforfat=i=ge= i Norge (6 . utg . 1986) s. 321, Castber~ 

i St.dok. =r. 10 (1966-67)s. 4-S og Norges 

statsforfatning (3 . utg. 1964) II s. 138-39, Opsahl i 

St . dok.nr. 10(1966-67)s . 20-22 og 26 og Constitutional 

Imp1icatione in No~~ay of Acceeeion to the Eu~opean 

Co~m~riitie• · cbommon ' M~rk~a : La- Rev~~~ 1972 s. 271-92), 

st . meld. =r . 86 (1966-67)s. 15-16, Fleischer i Jussens 

Venner 1963 e . 99-100 og Carsten Smith i LoR 1972 s. 

308. 

Flere av de nevnte forfattere anførte som argument at det var 

lite sannsynlig at det ville bli noen konflikt mellom EF

bestemmelser og norske forfatningsregler. I praksis har det 

imidlertid vist seg å bli konflikter mellom EF-regler og 

medlemslands grunnlovsregler. Et celebert tilfelle er 

Internationale Handelsgesellschaft-saken som EF-domstolen 

avgjorde i 1970. Saksøkeren var et tysk firma som hadde angrepet 

gyldigheten av en EF-bestemmelse som krevde sikkerhetsstillelse 

for fremtidig eksport av jordbruksvarer. Med støtte i tidligere 

tyske rettsavgjørelser ble det hevdet at bestemmelsen stred mot 

en av frihetsrettighetene i den Vest-tyske grunnlov. Dette var 

forvaltningsdomstolen i Frankfurt enig i. Men for sikkerhets 

skyld forela den spørsmålet om den hadde adgang til å kjenne 

bestemmelsen ugyldig for EF-domstolen. Denne svarte at en 

nasjonal domstol ikke under noen omstendighet har adgang til å 

sette EF-bestemmelser til side fordi om de antas å stride mot 

nasjonale grunnlovsbestemmelser. Den føyde imidlertid til at den 

selv hadde plikt til å påse at EF-bestemmelser ikke strider mot 

grunnleggende rettigheter. Ved bedømmelsen av dette spørsmålet 

ville det bli lagt en viss vekt på medlemslandenes rett, men 

denne måtte modifiseres ut fra hensyn til Fellesskapets struktur 

og mål. 

Forvaltningsdomstolen i Frankfurt nektet å bøye seg for denne 

avgjørelsen og forela spørsmålet for den tyske forfatnings

domstol . Denne inntok det standpunkt at den, og bare den, hadde 

høyeste myndighet til å avgjøre om EF-bestemmelser stred mot den 

tyske forfatning. Denne prøvingsrett ville den fortsette å 

praktisere så lenge EF ikke hadde grunnrettigheter hjemlet i en 

skreven forfatning . I senere saker har imidlertid forfatnings-
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domstolen modifisert dette standpunkt. 

En viss antydning om at EF-domstolen ville håndheve uskrevne 

grunnrettigheter var kommet allerede i en dom i 1969 (Stauder mot 

Ulm). Men Internationale Handelsgesellschaftdommen var den første 

hvor det klart ble gitt uttrykk for dette. I senere saker er 

læren ytterligere utbygget. Ut fra ideer om frihet, likhet, 

rettssikkerhet og eiendomsvern har domstolen i mange tilfelle 

basert sine avgjørelser på at det finnes "grunnleggende 

rettigheter" som ikke må krenkes. Både medlemsstatenes grunnlover 

og Europa-konvensjonen om menneskerettigheter har tjent som kilde 

for disse nye rettsdannelser. Men så vidt jeg vet har EF

domstolen ennå ikke kjent ugyldig noe vedtak av Ministerrådet 

eller Kommisjonen på dette grunnlag. Derimot har den i flere 

tilfelle brukt rettighetsargumentasjon ,som middel til å utvide 

EF-rettens anvendelse på bekostning av medlemsstatenes. 

Nærmere opp1yeninger om EF-do~ato1ene utvik1ing a~ 

1~ren om grunnrettigheter er b1.a. gitt av H~a1te 

Rasmussen, Om La~ and Policy in the European Court of 

Juetioe (1966) e. 393-409 og a~ Louis Dubouis i TfR 

1988 e. 799-813. Se også Fridtjof Frank Gundersen, EF-

boken (1969) s. 142-44. 

EF-domstolens utvikling av egne grunnrettigheter har nok redusert 

mulighetene for konflikt med medlemsstatenes grunnlover, men 

fremdeles kan slike konflikter forekomme. Se for tysk retts 

vedkommende Karl Heinrich Friauf und Rupert Scholz, Europarecht 

und Grundgesatz (Berlin 1990). (Et eksempel fra en verserende sak 

er nevnt av Hjalte Rasmussen i Retfærd nr. 46, 1989, s. 27-28). 

Sett fra et norsk synspunkt er det ikke helt tilfredsstillende å 

gå inn i EF etter at domstolen der uttrykkelig har proklamert at 

nasjonale domstoler ikke har prøvelsesmyndighet overfor 

fellesskapsbeslutninger. Dette vil nok frata Høyesterett lysten 

til å prøve seg på noe slikt, selv om den etter norsk 

forfatningsrett antas å ha adgang til det. Man må vel tolke §93 

slik at det som ikke må forandres, ikke bare er den skrevne 

grunnlov, men også uskrevne regler med grunnlovs rang slik som 

prøvelsesretten. Men noen direkte hindring for medlemskap synes 

jeg ikke dette kan være. Som fremholdt av Opsahl i Common Marked 
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Law Review 1972 s. 273 og 284 kan man basere seg på den rettslige 

konstruksjon at det begrenser virkningen av en innmeldelse at vi 

ifølge Grunnloven ikke kan etterkomme alt EF måtte kreve av oss. 

. ~ . 

4. Selvstendighetskravet i Grl. §1 

Grunnlovens §1 bestemmer at Norge er "et frit, selvstendigt, 

udeleligt og uafhændeligt Rige". Selvstendighetskravet kan 

selvsagt ikke forståes slik at vi er helt avskåret fra å oppgi 

noe av vår selvstendighet. Det ville innebære at vi ikke kunne 

påta oss internasjonale forpliktelser - noe det fremgår av Grl. 

§26 at vi kan. Vår nasjonale handlefrihet er blitt begrenset i 

mangfoldige henseender gjennom internasjonale avtaler og ved 

medlemskap i slike organisasjoner som f.eks. FN, NATO, OECD, GATT 

og EFTA. 

Det er imidlertid klart at vi gir opp mer av vår selvstendighet 

ved å gå inn i EF enn vi har gjort ved de forpliktelser vi 

tidligere har påtatt oss. Under EF-debatten i 1960- og 1970-årene 

var det naturlig nok noen som hevdet at §1 var til hinder for 

innmelding. Men den vanlige oppfatning blant juridiske 

autoriteter var at §1 bare hindret full oppgivelse av 

selvstendigheten - f.eks. ved at Norge ble et lydrike under en 

annen stat eller gikk inn som delstat i en forbundsstat. 

Medlemskap i EF anså de for fullt forenlig med paragrafen. 

S1ik b1.a. Castberg, Andenæs og Utenriksdeparternent~t i 

St.dok.=r.3 (1961-62) e.4-5, 11 og 26, Opeah1 i . 

St.dok.=r.10 (1966-67) e. 26 og TfR e.505-6 og 

F1eiecher i J~ssens ~enner 1963 s. 95. 

Selv deler jeg denne oppfatning og legger avgjørende vekt på det 

synspunkt Opsahl hevdet i den nevnte TfR-artikkelen, nemlig at 

vedtakelsen av §93 har betydning for tolkingen av §1. Uten hensyn 

til hvordan §1 var å forstå før vi fikk §93, kan den nå ikke være 

til hinder for innmelding hvis §93 gir hjemmel for det . For §93 

er den nyeste og mest spesielle av de to bestemmelsene og må i 

tilfelle av konflikt gå foran. 
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En reservasjon må likevel tas. Som nevnt er det alminnelig 

antatt at §1 utgjør en absolutt hindring for innlemmelse i en 

forbundsstat - og meget tyder på at EF vil utvikle seg i den 

retning," 'Hvis en slik'; utvikling · finner sted etter at Norge 

eventuelt er blitt medlem, vil det kanskje bli argumentert med at 

§93 kan brukes hver gang et nytt skritt blir tatt i retning av å 

gi EF flere oppgaver og mer myndighet - for det enkelte skritt er 

kanskje ikke større enn at det lar seg hevde at det dreier seg om 

et 11 sagligt begrænset Omraade". Men mot det siste skrittet inn i 

forbundsstaten utgjør §1 en absolutt hindring. Skal det kunne 

tas, må den endres - og den er for øvrig sikkert ikke den eneste 

grunnlovsparagrafen som må endres i en slik situasjon. 

5. Vedtak i medhold av §112 som alternativ til §93-vedtak. 

I sine artikler i LoR 1972 s. 291-315 og Scandinavian Studies in 

Law 1973 s.277-310 argumenterte Carsten Smith for at det hadde 

meget for seg å åpne vei inn i EF ved hjelp av §112 istedenfor å 

basere seg på §93-vedtak. At §112 kan brukes til dette, er på det 

rene. Passusene der om 11 Principer 11 og "Aand", blir det neppe 

lagt noen vekt på. Grunnlovsendringen kunne, slik som foreslått 

av Smith, simpelthen bestå i at man føyet til en bestemmelse 

(f.eks. et nytt ledd i paragraf 93) som lød: "Kongen har ret til 

at indgaa Traktat hvorved Norge slutter sig til De Europeiske 

Fellesskap". Hittil er imidlertid ikke noe slikt forslag fremmet. 

Derimot fremmet daværende stortingsrepresentant Erling 

Petersen ~middelbart etter folkeavstemningen i 1972 et 

forslag om å endre §93 slik at 2/3 flertall ak~11e være 

tilstrekkelig etter denne paragrafen. Dette forslaget 

var helt i strid med grunntanken bak §93 at det som 

kompensasjon for at en reell endring av Gr~nn1oven kan 

skje raskt, må kreves større flertall enn etter §112. 

Forslaget fikk da heller ikke en eneste stemme da det 

kom opp til ~oteri=g i 1974 (st . forh. 1974 s. 2439-

46) • 

Men hva med dagens situasjon? Kan det nå være en tanke for de som 

ønsker medlemskap å fremme et slikt forslag som Smith antydet? 
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Det kan ikke bli vedtatt før etter stortingsvalget i 1993, men 

det er sikkert tidsnok, for eventuelle medlemskapsforhandlinger 

med EF er sikkert ikke avsluttet før den tid. Og man skulle 

kanskje tro at det var fristende for medlemskapstilhengerne å få 

til en ordning som innebar at de ikke , ~rengte 3/4, men bare 2/3 

flertall i Stortinget. 

Dertil kommer at et av Smiths argumenter for at §112-veien var å 

foretrekke, var at man derved unngikk den tvil som knyttet seg 

til spørsmålet om §93 ga tilstrekkelig hjemmel. Som fremholdt 

foran i punkt 2 er grunnene til å tvile på dette enda sterkere i 

dag enn de var i 1972, og de vil kanskje bli ytterligere styrket 

gjennom de endringer av Romatraktaten som planlegges. 

Likevel tror jeg neppe at et slikt forslag vil bli fremsatt. Og 

om det blir det, vil det nok ha vanskelig for å få tilstrekkelig 

støtte. Jeg regner nemlig med at flere av de politiske partiene 

nødig vil ha EF-spørsmålet som et valgkamptema. Hittil har de 

stort sett klart å unngå det. Bare i 1973 var EF et tema ved 

valget. Folkebevegelsen mot medlemskap opptrådte da aktivt under 

nominasjonsprosessene med sikte på å få flest mulig EF

motstandere nominert på sikre plasser. Senere rettet den spørsmål 

til de nominerte om deres holdning til medlemskap, og 

offentliggjorde svarene. Målet var å sikre seg at minst 1/3 av de 

valgte var motstandere, slik at Erling Petersens foran nevnte 

grunnlovsforslag ikke kunne bli vedtatt. Dette målet ble da også 

nådd. Det er sannsynlig at Arbeiderpartiets sterke tilbakegang 

ved dette valget skyldes Bratteli-regjeringens engasjement for 

medlemskap og det forhold at EF-spørsmålet var holdt levende 

under valgkampen. Ikke bare for Arbeiderpartiet, men også for 

andre partier hvor meningene om EF-medlemskap er delte, vitner 

erfaringene fra 1973 om at det kan få farlige konsekvenser at EF

saken gjøres til valgkamptema. 

Et annet moment som kan få innvirkning på politikernes valg 

mellom §93 og §112-veien, er at det kanskje ikke vil være 

naturlig å ha folkeavstemning om EF-medlemskap hvis §112-veien 

velges. For da har jo allerede folk kunnet ta stilling til 


