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Individets grundlæggende rettigheder er en  
velskrevet menneskerettsbok som mangler 
sidestykke hos norske forlag. Boka er en  

mirakelkur for forvirrede 2111-hoder samtidig som 
den tilbyr faglig dybde til den som måtte ønske dette. 
Den anbefales alle studenter på JUS2111 – både de 
som vil sette seg inn i faget så raskt som mulig og de 
som ønsker å polere kunnskapene.

Boka gjennomgår både menneskerettigheter som 
er nedfelt i EMK og den danske grunnloven. Men 
fortvil ikke! – som Rytter skriver i forordet: «Bogen 
samtænker, men sammenblander ikke, de forskellige 
regelsæt». Det er egne delkapitler dedikert til den 
danske grunnloven, slik at disse lett hoppes over 
for norske studenter som kun er interessert i EMK. 

Boka har en forbilledlig struktur. Hvert kapittel 
gjennomgår mulige problemstillinger i den rekke-
følgen de metodisk behandles av EMD. Dette gjør 
at innholdsfortegnelsen fungerer omtrent som en 
checklist som kan hjelpe leseren med å strukturere 
praktikumsoppgaver. At boka er så velstrukturert 
gjør den også godt egnet som oppslagsverk.

Bokas innledende kapitler gir den grunnleggende 
forståelsen av faget. I de fire første kapitlene  
gjennomgås tolkningsprinsipper, hva som er særegent 
for de ulike typene av rettigheter og hvordan det 
kan gjøres inngrep i rettighetene. Rytter er meget 
god når han skriver om inngrepsstrukturen. Han 
klarer her å forklare vanskelige, metodiske poenger 
på en lett og strukturert måte. Det som skrives om 
inngrepsstrukturen anbefales dermed ikke bare 
dem som ønsker ekstra dryss med kunnskap, men 
også dem som ønsker å sette seg raskest mulig 
inn i faget. Kapittelet fungerer som en snarvei til  
kjernen av menneskerettsfaget.

Ettersom EMK er et «living instrument» var det 
deilig å se boka oppdatert. Alle Rytters påstander 
er etterfulgt av møysommelig førte fotnoter der 
det henvises til EMD-dommer og deres relevante  
avsnitt. Rytter har et lettfattelig språk – tross dansken.  
Setningene er konsise og glir godt, noe som ikke er 
en selvfølge i lærebokverdenen. Denne læreboken 
er rett og slett en fryd og anbefales på det sterkeste.
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