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Hva er rettens 
internasjonalisering? 

• Skillet mellom nasjonal rett og folkerett har i 
stor grad svart til skillet mellom nasjonal 
suverenitet og internasjonalt samarbeid. 

• Etter den andre verdenskrig var det bred 
enighet om å styrke det internasjonale 
samarbeidet for om mulig å unngå krig og de 
store lidelser som det hadde påført 
befolkningene. 



Hva er rettens 
internasjonalisering? 

• Økt faktisk kontakt og interaksjon på tvers av 
landegrenser med en økt handel, økt 
kunnskaps- og teknologiutvikling og økt 
kulturell kontakt: økt behov for å regulere 
visse aspekter ved denne kontakten. 

• Det er typisk for jusen at den brukes til å 
regulere den sosiale aktivitet som forefinnes. 

 



• Industriell og teknologisk utvikling bidratt til 
en del felles problemer med hensyn til 
forurensning av miljøet, påvirkninger av de 
fornybare ressurser og uttak av ikke-fornybare 
ressurser. Felles ressurser, felles arv. 

• Kan dette løses på annen måte enn 
samarbeid? 



• Rettens internasjonalisering eller globalisering 
består av flere ulike rettslige, politiske og 
institusjonelle dynamikker som kan ha noe 
ulik betydning rettslig sett. 



Traktater 

• Nasjonalstatene i dag forpliktet av en lang 
rekke traktater på ulike tematiske områder. 
Gjelder forhold som også angår nasjonale og 
interne forhold, som tradisjonelt primært har 
vært nasjonalt regulert. 
 



Men suvereniteten består 

• For det er slik at statene bruker sin suverenitet 
til å binde seg. Dette er frivillig binding. 

• Som Ulysses som binder seg til masten for ikke 
å bli forlokket av sirenenes sang: Han velger 
selv – suverent – å binde seg. 



Spesialfelter 

• Den rettslige internasjonaliseringen er 
kommet særlig langt innenfor handels-, 
konkurranse- og miljørett, samt internasjonale 
menneskerettigheter. Dette er områder der 
det enten er lagt til grunn at der er felles 
faktiske problemer eller der det er et felles 
politisk ønske om felles eller harmoniserte 
reguleringer.  
 



Mer forpliktende enn før 

• Traktatene inneholder nå mer forpliktende 
formuleringer og mer effektive 
sanksjonsmuligheter enn det som ofte har 
vært tilfelle i internasjonal rett. 



Eksempler på traktatorganer 

• Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ), 
Den internasjonale straffedomstolen (ICC), Det 
internasjonale havrettstribunalet, WTOs 
håndhevelsesorganer (panelet og appell-
instansen), Den europeiske 
menneskerettsdomstol, FNs 
menneskerettighetskomité, EU-domstolen, 
EFTA-domstolen. 



Viktig del av bakgrunnen 

• Det er en del faktiske forhold som har 
konsekvenser på tvers av landegrensene, og 
derfor vanskelig kan løses bare ved 
nasjonalstatlige reguleringer: miljø- og 
klimaendringer; helse- og smittefare; 
internasjonal handel; bio- og genteknologi; 
genmodifisert mat; teknologi og kunnskap; 
internett. 
 



Fragmentering? 

• Sand: «Internasjonal rett (i vid forstand) kan i 
dag neppe betegnes som ett rettssystem, og 
den har ingen felles konstitusjon». Stemmer 
det? 

• FNs folkerettskommisjon, Koskenniemi:  
«folkeretten er ett rettssystem».   

• Crawford: «international law is an open 
system». 



Den internasjonale domstol 

• Dommer Greenwood i Diallo (nummer 3) [8]:  
• «International law is not a series of 

fragmented specialist and self-contained 
bodies of law, each of which functions in 
isolation from the others; it is a single, unified 
system of law». 



Parallelle regimer: lovgivning og 
håndhevelse 

• Ett og samme spørsmål vil kunne reguleres av 
flere sett regler. 

• Nasjonalstatene har normalt harmonisert sin 
nasjonale lovgivning med de internasjonale 
forpliktelser de har. Det er knyttet 
internasjonale organisasjoner og 
håndhevelsesorganer til flere av de regionale 
og internasjonale traktatene.  



Eksempel: tomtefeste i Norge 
 

• Regulert av tomtefesteloven 1975 – tolket av 
Høyesterett. 

• Regulert også av Den europeiske 
menneskerettskonvensjons første 
tilleggsprotokoll artikkel 1 om eiendomsrett – 
tolket av Høyesterett og Den europeiske 
menneskerettsdomstol. 

 
 



Mulig uenighet 

• Anvendelsen av internasjonale domstoler på 
områder der de nasjonale høyesteretter har 
jurisdiksjon først, vil løpende kunne vise 
uenigheter mellom dem med hensyn til 
tolkningen av viktige lovbestemmelser. 

• ”Høyesterett dømmer i siste instans”, grl. § 88, 
kommer derfor i et nytt lys når saker kan 
klages videre til internasjonale domstoler.  



Hvem har siste ord? 

Nasjonale domstoler i Europa innorder seg det 
overnasjonale systemet. 
 
President Voẞkuhle i Den tyske 
forfatningsdomstol: «Det er ikke noe problem 
dersom nasjonale domstoler formelt har siste 
ord, dersom den som har siste ord, også lærer 
seg å lytte.» 



 



The Politics of Int’l Law 

• Martti Koskenniemi 
• Jurister tar som utgangspunkt at retten 

reguleres av moderne prinsipper som springer 
ut av Opplysningstiden og av 
rettsstatsprinsipper (the rule of law). 

• Disse prinsippene tas også for gitt i 
folkeretten. 



Hva er disse prinsippene? 

• Ideen om fordeling av makten og som en del 
av det domstolenes og rettens autonomi i 
relasjon til den utøvende politikk.  

• Med opplysningstiden og den naturrettslige 
tenkning skjer det et sterkt gjennombrudd for 
en vektlegging av individet og av individets 
grunnleggende rett til frihet og selvstyre.  



 
Rettsstat – «the rule of law» 

 
• «Tilstanden et rettssystem har når det er fast i 

fisken eller i god form.» Finnis. 
• «All persons and authorities within the state 

should be bound by and entitled to the 
benefit of laws publicly made, taking effect in 
the future and publicly administered in the 
courts.» Lord Bingham. 



• Koskenniemi: «The fight for an international 
Rule of Law is a fight against politics, 
understood as a matter of furthering 
subjective desires and leading into an 
international anarchy» (s. 5). 



1800-tallet viser dette 

• Etter Napoleonskrigene var det maktbalanse, 
ikke stormaktens overmakt over de mindre, 
som skapte order.  

• I tillegg kom en tilvekst av juridiske prosedyrer 
og allianser. 

• Disse prosessene og reguleringene måtte, 
mente man, bli nøytale og objektive – kort 
sagt: juridiske. 



Woolsey (1879) 

• «By justice … we intend not justice objective, 
but as it appears to the party concerned or, at 
least, as it is claimed to exist. From the 
independence of nations it results that each 
has a right to hold and make good its own iew 
of right in its own affairs.» 

• En viss naivitet? 
 



1900-tallet 

• Første og andre verdenskrig? 
• Hvordan kunne en skrive juss etter Auschwitz? 
• Svaret: Det som manglet, var mer av det 

samme. Vi trenger mer juss, mer internasjonal 
rettsstat, mer «rule of law». 

• Forsterket tro på liberale prinsipper som lå i 
bunn. 



Sovjetunionens FN-ambassadør 

• 1989: Vi må «arrive at a comprehensive 
international strategy for establishing the 
primacy of law in relations between states». 

• «Hvis bare rettsstatsprinsippene kan 
forsterkes, så er arbeidet fullbyrdet.» 



Koskenniemi uenig 

• «Jeg vil kritisere ikke bare den liberale idé, 
men også ideen om rettsstat og den 
internasjonale versjonen av det samme 
tankegodset. Sosiale konflikter må løses 
gjennom politikk; det er ren innbilning å tro at 
jussen kan gjøre dette» (s. 7).  



Koskenniemis konklusjon 

• Vi narrer oss selv om vi tror folkeretten og 
politikk er helt ut adskilte størrelser. 

• Folkeretten virker derfor bare når den klarer å 
være litt juridisk og litt politisk, ifølge 
Koskenniemi. 

• Men i tiåret senere argumenterte han for «en 
ny formalisme»… 
 



James Crawford (2012) 

• «It is easy to be sceptical of the claims of 
international law given the discrepancies 
between the power of states, the complexity 
of modern military systems and, more 
generally, the scope of the enterprise of 
international relations. It is also facile (lettvint, 
i betydningen for lettvint).» 



Crawford II 

• «No doubt we should be critical  in our 
approach to particular questions and 
proposals. The fact remains however that 
there are things which manifestly need to be 
done which can be done only by collective 
action. … In sum, international law provides a 
set of techniques for addressing the huge 
collectiev action problems presented by the 
co-existence of nearlty 200 sovereign states.» 
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