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Bør etablering av en internasjonal miljødomstol være et prioritert mål? 
 
av førsteamanuensis Ole Kristian Fauchald 
 
1. Innledning 
En av fanesakene til vår tidligere miljøvernminister Børge Brende i internasjonale 
sammenhenger, var etableringen av en internasjonal miljødomstol. Utfordringen er 
klar, til tross for stor innsats i internasjonale fora for å verne miljøet er det generelle 
bildet av utviklingen av verdens miljøtilstand negativ på vesentlige punkter, særlig for 
bevaring av biologisk mangfold og klimaendringer.1 Utfordringen er å finne fram til 
nye grep for å håndtere utfordringene. Nedenfor skal jeg se litt nærmere på 
bakgrunnen for tanken om å satse på etablering av en internasjonal miljødomstol og 
hvilke argumenter som kan anføres for og imot å gjøre dette til en prioritet i 
internasjonale fora. 
 
Verden har i dag en stor mengde internasjonale avtaler på miljøområdet.2 Disse 
avtalene dekker stort sett alle de temaer man er opptatt av i nasjonal 
miljøvernpolitikk, om enn i noe ulik grad, fra avtaler om visse typer forurensning, 
kjemikalier og artsvern, som er ganske detaljert regulert, til avtaler om områdevern, 
som kun er delvis og lite detaljert regulert. Avtalene har en stor variasjonsbredde, fra 
generelle rammekonvensjoner som kun oppretter en ramme for internasjonalt 
samarbeid og ikke inneholder materielle bestemmelser,3 via avtaler som inneholder 
forpliktelser til å nå visse detaljerte målsetninger,4 til avtaler som inneholder detaljerte 
bestemmelser om virkemidler som skal iverksettes nasjonalt.5  
 
I tillegg til disse forpliktelsene finnes det regler i folkerettslig sedvanerett som i 
hovedsak innebærer forbud mot å tillate aktiviteter på eget territorium som vil ha 
skadevirkninger av betydning på en annen stats territorium,6 og en forpliktelse til å 
samarbeide om felles miljøproblemer.7 
 
Det institusjonelle rammeverket for internasjonal miljørett er fragmentert og preget av 
at hver enkelt traktat eller hvert problemområde har sine egne institusjoner. United 
Nations Environment Programme utgjør sammen med Commission on Sustainable 
Development, som Børge Brende ledet en periode, de institusjonene som har generell 
kompetanse. Disse institusjonene, som er opprettet gjennom vedtak i FNs 
generalforsamling, er imidlertid i hovedsak politiske, og har ikke særlig sterke 

                                                 
1 Se United Nations Environment Program: GEO Year Book. An overview of our changing 
environment 2004/5 (2005), s. 85 ff. 
2 For en oversikt over statusen for de mest sentrale avtalene, inklusive de som er referert i denne 
artikkelen, se http://www.greenyearbook.org/. 
3 Se for eksempel Wien-konvensjonen om vern av ozonlaget (1985). 
4 Se for eksempel Montreal-protokollen (1987), som er vedtatt som en oppfølgning av Wien-
konvensjonen om vern av ozonlaget, og som foreskriver reduksjon av utslipp og utfasing av en rekke 
stoffer som skader ozonlaget. 
5 Bern-konvensjonen om vern av truede arter (1979) og Washington-konvensjonen om handel med 
truede arter (CITES, 1973) er eksempler på slike avtaler. 
6 Se Rio-erklæringen om miljø og utvikling (1992) prinsipp 2. Det nærmere innholdet i denne 
sedvanerettsregelen er omstridt. 
7 Folkerettskommisjonen arbeider for tiden med et utkast til en avtale som skal kodifisere de viktigste 
av disse reglene. Et første utkast foreligger, jfr. Draft articles on prevention of transboundary harm 
from hazardous activities (2001). 



Preprint versjon, bør ikke refereres. 

strukturer i form av egne organer med tildelt kompetanse.8 De fungerer følgelig ikke i 
særlig grad som koordinatorer for de internasjonale miljøavtaler som er inngått. 
 
Det har særlig vært akademikere og frivillige organisasjoner som har argumentert for 
opprettelse av en egen domstol for å løse miljøtvister. Statene har stort sett vært 
tilbakeholdne i sin støtte til dette. De statene som hittil mest aktivt har støttet et slikt 
prosjekt har vært Frankrike og Norge. I tillegg vakte Verdens handelsorganisasjons 
(WTOs) tidligere generalsekretær, Michael Moore, oppsikt da han i forbindelse med 
sin avgang fremhevet behovet for en internasjonal miljødomstol som kunne gi 
miljøområdet en tvisteløsningsmekanisme som et motstykke til den som finnes i 
WTO. 
 
2. Hva slags internasjonale domstoler finnes på miljøområdet? 
I 1993 opprettet Haag-domstolen et miljøkammer,9 men dette kammeret har siden 
ikke vært i bruk. En særdomstol som er viktig på miljøområdet er FNs 
havrettsdomstol (ITLOS) som ble opprettet i 1996. Denne domstolen har fått noen 
miljøsaker til behandling, blant annet Sellafield-saken.10 I tillegg til dette kommer 
bestemmelser i en del miljøavtaler om tvisteløsning. Kun en håndfull av de relevante 
avtalene har bestemmelser om obligatorisk tvisteløsning, det vil si at den saksøkte part 
må akseptere domstolsbehandling av saken, mens mange avtaler helt mangler 
bestemmelser om tvisteløsning.11 
 
Miljøavtalene har en noe ulik praksis for bruk av og referanse til domstoler som 
organer for å løse tvister. Det er vanlig å skille mellom organer som primært skal 
overvåke nasjonal gjennomføring av en traktat (”implementation”) – heretter kalt 
gjennomføringsmekanismer, organer som skal kontrollere at statene i praksis følger 
opp sine forpliktelser under traktaten (”compliance”) – heretter kalt 
kontrollmekanismer, og organer som skal løse tvister som kan oppstå (”tribunals” 
eller ”courts”) – heretter kalt domstoler.  
 
Det eksisterer ikke noe klart skille mellom disse typene av organer. Det kan 
eksempelvis være vanskelig å skille klart mellom en kontrollmekanisme og en 
domstol. En kontrollmekanisme som ligger nær opp mot en domstol er FNs 
menneskerettighetskomite. Den har mange likheter med domstoler, eksempelvis Den 
europeiske menneskerettighetsdomstol, og kan sies å fungere som en domstol i saker 
som angår individklager under tilleggsprotokollen. Imidlertid har komiteen også en 
rekke andre funksjoner i forbindelse med gjennomføring og kontroll.12 
 
Det finnes ikke mange domstolslignende kontrollmekanismer under miljøavtaler. To 
som kan trekkes fram er mekanismene under Montreal-protokollen (1987) og Århus-
konvensjonen (1998). Kontrollmekanismen under Århus-konvensjonen er den som 
                                                 
8 For en nærmere redegjørelse for institusjoner på miljørettens område, se Robin R. Churchill and Geir 
Ulfstein: Autonomous Institutional Arrangements in Multilateral Environmental Agreements: A Little-
Noticed Phenomenon in International Law, i American Journal of International Law, vol. 94, 2000, s. 
623. 
9 Se art. 26 i Haag-domstolens statutter og art. 16 og 17 i Haag-domstolens reglement. 
10 Domstolens praksis finnes på http://www.itlos.org/. 
11 For en oversikt over relevante avtaler, se Patricia Birnie og Alan Boyle: International law and the 
environment (2nd edition, 1992), s. 226-227. 
12 Se art. 40 og 41 i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter og den frivillige protokollen til 
konvensjonen. 

http://www.itlos.org/
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kommer nærmest en domstol. I motsetning til kontrollmekanismen under Montreal-
protokollen, kan den motta og behandle klager fra enkeltindivider som mener at deres 
rettigheter under konvensjonen er krenket. Andre forskjeller mellom de to er at 
kontrollmekanismen under Århus-konvensjonen består av uavhengige eksperter og at 
den kan fatte selvstendige vedtak, mens kontrollmekanismen under Montreal-
protokollen består av kontraherende parter og kun fremmer anbefalinger om vedtak 
for partsmøtet.13 
 
I tillegg til de etablerte domstolene og domstolslignende mekanismene som er nevnt 
over, kan statene etablere egne voldgiftsdomstoler ad hoc som er tilpasset de konkrete 
behov i den enkelte sak. Den permanente voldgiftsdomstolen vedtok i 2001 et eget 
rammeverk for behandling av tvister om naturressurser og miljø.14 Dette er frivillige 
rammer som kan benyttes for å lette bruken av voldgiftsdomstoler i forbindelse med 
miljøtvister. Foreløpig har dette rammeverket ikke vært benyttet. 
 
3. Domstolsbehandling av internasjonale miljøtvister  
Det har gått få miljøsaker for internasjonale domstoler. Med miljøsaker sikter jeg i 
denne sammenheng til situasjoner der en stat bringer en sak inn for en domstol for å 
ivareta miljøhensyn. Blant slike saker som har gått for Haag-domstolen er den eneste 
der domstolen kom til en endelig avgjørelse, saken om å avgi en rådgivende uttalelse i 
forbindelse med bruk av atomvåpen (1996).15 Av de tolv sakene som har gått for FNs 
havrettsdomstol er hele 4 saker av denne typen.16 I tillegg til dette kommer noen få 
saker som har gått for internasjonal voldgift. Den mest kjente er Trail Smelter-saken 
som ble avgjort i 1941.17 Det kan også nevnes at noen miljøsaker har gått for Den 
europeiske menneskerettighetsdomstolen.18 
 
Enkelte viktige saker om miljøspørsmål kommer i tillegg til de som er nevnt over. 
Dette er saker der miljøargumentene har stått sentralt for å forsvare tiltak som er 
angrepet som folkerettsstridige. Den viktigste saken her er Donau-saken (1997) som 
gikk for Haag-domstolen.19 I tillegg kommer en rekke saker som har gått for 
                                                 
13 Se vedtak I/7 om Review of compliance fra det første partsmøtet under Århus-konvensjonen, og 
Non-Compliance Procedure (1998), vedtatt på det tiende partsmøtet under Montreal-protokollen 
(vedtak X/10), og siste rapport fra kontrollmekanismen under Montreal-protokollen i dokument 
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/32/6. 
14 Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitration of Disputes Relating to Natural 
Resources and the Environment, se http://www.pca-cpa.org/PDF/ENRrules.pdf. Reglene bygger på 
voldgiftsregler utviklet av United Nations Commission on International Trade Law. 
15 Av øvrige saker kan nevnes Fisheries Jurisdiction cases (1972-1974), Nuclear Tests cases (1973-
1974), Passage Through the Great Belt (1991-1992), Certain Phosphate Lands in Nauru (1989-1993) 
og Request for an examination of the situation in accordance with paragraph 63 of the Court's 
Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests case (1995). 
16 Southern Bluefin Tuna cases (nos. 3 and 4), case concerning the Conservation and Sustainable 
Exploitation of Swordfish Stocks in the South-Eastern Pacific Ocean (no. 7), the MOX Plant case (no. 
10, Sellafield-saken) og case concerning Land Reclamation by Singapore in and around the Straits of 
Johor (no. 12). 
17 I tillegg kan nevnes Lac Lanoux-saken (1957) og Gut Dam-saken (1968). Også enkelte saker som har 
versert for domstolene nevnt ovenfor har også gått for voldgiftsdomstoler. Eksempelvis har Southern 
Bluefin Tuna case gått for internasjonal voldgift i tillegg til at den ble brakt inn for ITLOS, se 
International Legal Materials vol. 39 (2000) s. 1359. 
18 De mest aktuelle sakene her er Case of Powell and Rayner vs. the United Kingdom (1990), Case of 
López Ostra vs. Spain (1994), Case of Guerra and others vs. Italy (1998) og Case of Hatton and others 
vs. the United Kingdom (2001 og 2003). 
19 Det offisielle navnet på saken er Case of Gabcikovo-Nagymaros. 

http://www.pca-cpa.org/PDF/ENRrules.pdf
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tvisteløsningssystemet under Verdens handelsorganisasjon,20 for internasjonal 
voldgift,21 og for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.22 
 
For å få et fullstendig bilde av praksis må det også nevnes at en del internasjonale 
miljøsaker har gått for nasjonale domstoler. Dette vil som regel være saker angående 
grensekryssende miljøproblemer, særlig forurensning, men også andre temaer kan 
tenkes å komme opp, slik som bruk av ressurser som er felles for to stater.23  
 
4. Oversikt over funksjoner som en internasjonal miljødomstol kan fylle 
En internasjonal miljødomstol kan fylle en rekke forskjellige funksjoner. 
Innledningsvis kan det være nyttig å gi en oversikt over mulige funksjoner for en slik 
domstol. Nedenfor følger en oversikt over de viktigste hovedfunksjonene. Listen er 
ment å være uttømmende for de viktigste funksjonene. Den skal følgelig dekke de 
argumenter av betydning som kan anføres i favør av å etablere en internasjonal 
miljødomstol. Det kan også tenkes andre effekter av å opprette en internasjonal 
miljødomstol, men disse vil ikke være det som kan kalles viktige funksjoner. 
Funksjonene som er nevnt vil ikke nødvendigvis være tilstede for alle varianter av en 
internasjonal miljødomstol eller i alle saker som en domstol eventuelt vil behandle. 
Listen beskriver funksjoner som kan være viktige for ulike aktører; for partene i en 
konkret tvist, for andre interesserte stater, for internasjonale organisasjoner eller for 
folkerettssamfunnet som helhet. Listen vil følgelig med nødvendighet fremstå som 
noe heterogen, og enkelte av punktene er delvis overlappende. Imidlertid er listen slik 
utformet at hvert enkelt punkt har en egen kjerne som er distinkt fra de andre 
funksjonene som er nevnt. 
 
Hensikten er å bruke listen som et analyseverktøy. Under hver funksjon vil det være et 
mål å avklare hvor viktig funksjonen vil være for å nå de mål som oppstilles innenfor 
internasjonal miljørett, å avklare hvor viktig en internasjonal miljødomstol vil være 
for å ivareta funksjonen, og å avklare om det finnes andre mekanismer som 
hensiktsmessig kan ivareta funksjonen. 
 
Følgende funksjoner skal diskuteres i detalj nedenfor:24 

                                                 
20 De tre viktigste sakene her er tunfisksakene (1991 og 1994, BISD 39S/155 og GATT dok. DS/29), 
bensinstandardsaken (1996, WTO dok. WT/DS2) og reke-skilpaddesaken (1998 og 2001, WTO dok. 
WT/DS58). 
21 De mest sentrale sakene her angår anvendelsen av avtaler som sikrer investorers rettigheter. Av de 
sakene som er offentlige, er det saker under den Nord-Amerikanske frihandelsavtalen  (NAFTA, 1992) 
som er mest kjent, eksempelvis Methanex-saken. For en omtale av saken, se Todd Weiler: North 
American Free Trade Agreement (NAFTA) Disputes, i Yearbook of International Environmental Law, 
Vol. 13 (2002), s. 682-691. For en oppdatert oversikt over aktuelle saker, se Luke Eric Peterson: 
Bilateral Investment Treaties and Development Policy-Making, rapport publisert av International 
Institute for Sustainable Development, November 2004, s. 15-20. 
22 En rekke saker av relevans her er anlagt av sigøynere mot Storbritannia med krav om å få beholde 
plasseringen av mobile hjem, se for eksempel Chapman v. the United Kingdom (2001). Se også 
Piapopoulos and Others v. Greece (2001), Chassagnou and Others v. France (1999), Matos e Solva, 
Lda., and Others v. Portugal (1996), Katte Klitsche de la Grange v. Italy (1994), Fredin v. Sweden 
(1991 og 1994) og Pine Valley Developments Ltd and Others v. Ireland (1991). 
23 For en årlig oversikt over relevante saker fra et stort antall land, se Yearbook of International 
Environmental Law, del II, Country Reports. 
24 Se Patricia Birnie og Alan Boyle: International law and the environment (2nd edition, 1992), s. 226, 
som særlig vektlegger at internasjonal tvisteløsning skal ”provide an authoritative mechanism for 
determining questions relating to the ’interpretation or application’ of the treaty.” 
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1. Løsning av konkrete tvister mellom stater eller mellom en internasjonal 
institusjon og en stat, i den forstand at partene i løpet av prosessen for 
domstolen eller i henhold til domstolens avgjørelse finner fram til en gjensidig 
akseptabel løsning ; 

2. Avklaring av rettstilstanden, enten under en traktat eller i henhold til 
internasjonal sedvanerett; 

3. Avklaring av om det foreligger et folkerettsbrudd i en konkret sak; 
4. Avklaring av eventuelle rettsfølger av at det foreligger et folkerettsbrudd; 

inklusive fordeling av ansvar og iverksettelse av håndhevingstiltak; 
5. Forebygging av folkerettsbrudd; 
6. Utgjøre et motstykke til internasjonale tvisteløsningsorganer innenfor andre 

deler av folkeretten, særlig under Verdens handelsorganisasjon. 
 
I det følgende skal det først gis en oversikt over ulike alternative fremgangsmåter for 
å ivareta de nevnte funksjonene. Deretter følger en analyse av hvilken rolle en 
internasjonal miljødomstol kan tenkes å spille i forhold til de enkelte funksjonene. 
 
5. Oversikt over alternative fremgangsmåter for å ivareta funksjonene 
En forutsetning for å kunne vurdere behovet for en internasjonal miljødomstol er å ha 
oversikt over mulige alternativer, dels med hensyn til hvordan en styrket bruk av 
internasjonale domstoler i miljøsaker kan gjennomføres, og dels med hensyn til hva 
som kan være alternativer til en domstol for å ivareta noen eller alle de funksjonene 
som er nevnt ovenfor. Vi kan tenke oss tre hovedtilnærminger til etableringen av en 
egen miljødomstol: 

1. Etablering av en ny internasjonal miljødomstol med generell kompetanse; 
2. Styrking av muligheten for å benytte eksisterende domstoler i miljøsaker; 
3. Styrking av muligheten for å benytte ad hoc tvisteløsning (særlig voldgift) i 

miljøsaker. 
Som det fremgår under punkt 2 ovenfor, har de to siste alternativene har vært forsøkt. 
Disse forsøkene har ikke ført til økt bruk av disse mekanismene i forbindelse med 
tvister om miljøspørsmål. Dette kan tyde på at alternativ 2 og 3 ikke i seg selv er 
særlig aktuelle som tiltak for å styrke bruken av internasjonale domstoler i 
miljøsammenheng. Imidlertid har man foreløpig kun iverksatt tiltak for å gjøre det 
enklere å bruke disse formene for tvisteløsning gjennom å tilpasse det generelle 
rammeverket. Det har ikke vært gjort noe med aktuelle miljøavtaler for å styrke retten 
for en klagende part til å benytte domstolene.25 Statene har følgelig så langt vært 
villige til å legge forholdene bedre til rette for å bruke internasjonale domstoler til å 
løse miljøspørsmål dersom begge partene til tvisten er enige om det, men ikke til å gi 
statene større mulighet til å tvinge igjennom bruk av internasjonale domstoler mot 
andre staters vilje. 
 
Det finnes videre en rekke alternativer til bruk av internasjonale domstoler for å 
oppfylle funksjonene som er nevnt over. Et sted der det er nærliggende å lete etter 

                                                 
25 Det finnes eksempler på traktater der det er lagt inn klausuler om bindende bruk av tvisteløsning 
dersom en stat ønsker det. Dette er vanlig i bilaterale investeringsavtaler, og finnes også i 
folkemordskonvensjonen (1948), se art. IX, og flyktningekonvensjonen (1951), se art. 38. I 
miljøavtaler finnes bindende tvisteløsning bare i havrettstraktaten (1982). Forøvrig åpnes det i en del 
avtaler for å bringe saker inn for Haag-domstolen (International Court of Justice) eller 
voldgiftsdomstoler, men kun der motparten godtar domstolens jurisdiksjon, se eksempelvis 
klimakonvensjonen (1992) art. 14 og biodiversitetskonvensjonen (1992) art. 27.  
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slike alternativer er den generelle bestemmelsen om statenes plikt til å søke fredelig 
bileggelse av tvister, jfr. FN-charteret (1946) art. 33. Hvis vi særlig tenker på målet 
om å løse bilaterale tvister, jfr. den første funksjonen i listen ovenfor, er følgende 
alternativer de mest nærliggende: 

1. Formalisering og styrking av bruk av bilaterale forhandlingsprosesser; 
2. Bruk av ulike former for megling (”good offices”, ”mediation” og 

”conciliation”); 
3. Bruk av kommisjoner for å kartlegge de faktiske forhold.  

Hvis vi derimot fokuserer sterkere på de øvrige funksjonene som er nevnt ovenfor, vil 
også følgende alternativer være nærliggende: 

4. Bruk av kontrollmekanismer (”compliance”-mekanismer); 
5. Bruk av gjennomføringsmekanismer (”implementation”-mekanismer) 

De sistnevnte mekanismene er traktatbaserte, og vil følgelig ikke være aktuelle for å 
hanskes med krenkelse av forpliktelser som følger av andre rettsgrunnlag enn den 
traktaten de opererer under. 
 
Endelig må det nevnes at bruk av nasjonale domstoler kan være et alternativ til en 
internasjonal miljødomstol. Erfaringene de senere år tyder på at det er liten bruk av 
nasjonale domstoler for å oppfylle de funksjonene som er nevnt ovenfor.26 
 
6. Argumenter for og mot etablering av en egen internasjonal miljødomstol 
 
6.1. Innledning 
Kartleggingen av argumenter for og mot etablering av en egen internasjonal 
miljødomstol tar utgangspunkt i de funksjonene en slik domstol kan tenkes å ha, jfr. 
punkt 4 over. Målet er å vurdere i hvilken grad en internasjonal miljødomstol vil 
kunne oppfylle funksjonene, om det finnes alternativer til domstoler som kan oppfylle 
disse funksjonene, å peke på fordeler og ulemper med de ulike alternativene, og 
eventuelt konkludere med hvilket alternativ som vil være best egnet for å oppfylle 
funksjonene. 
 
6.2. Løsning av konkrete tvister 
Vi kan her skille mellom tvister mellom stater og tvister mellom en internasjonal 
organisasjon og en stat. I det følgende skal vi først fokusere på konkrete tvister 
mellom stater. Slike tvister forutsetter at en stat påberoper seg at en annen stat har 
handlet folkerettsstridig. Vi kan skille mellom to situasjoner; de der folkerettsbruddet 
gjelder en forpliktelse fordel for den aktuelle staten, og de der folkerettsbruddet 
gjelder en generell forpliktelse som ikke er inngått til fordel for noen spesiell stat.27 
Begge disse situasjonene er foreslått regulert i Folkerettskommisjonens (International 
Law Commission, ILC)28 utkast til artikler om statsansvar (2001). Dette 
traktatutkastet anses i stor grad for å gi uttrykk for folkerettslig sedvanerett.29 
                                                 
26 En årlig gjennomgang av aktuelle saker fra en rekke land kan finnes i Yearbook of International 
Environmental Law. 
27 De nevnte forpliktelser kan følge av traktater eller sedvanerett. Sedvanerettslige forpliktelser er mest 
aktuelle der det aktuelle miljøproblemet resulterer i en suverenitetskrenkelse, med andre ord der det 
foreligger en konkret krenkelse av den andre stats rettigheter. 
28 Folkerettskommisjonen er en gruppe juridiske eksperter oppnevnt av FN som har som mandat å 
utarbeide forslag til kodifisering og gradvis utvikling av folkeretten på sentrale områder. 
Folkerettskommisjonen har utarbeidet utkast til en rekke sentrale traktater, inklusive Wien-
konvensjonen om traktatretten. Se for øvrig http://www.un.org/law/ilc/convents.htm. 
29 Se Antonio Cassese: International Law (2005, 2nd edition), s. 243-244. 
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Utgangspunktet for de førstnevnte situasjonene er i henhold til art. 42 i utkastet at ett 
av de to følgende vilkår må være oppfylt der forpliktelsen følger av en multilateral 
avtale: 

1. den klagende staten må særlig være berørt av den folkerettsstridige handling, 
eller 

2. handlingen er egnet til å radikalt endre rettsposisjonen til alle andre stater som 
er forpliktet etter avtalen. 

Denne bestemmelsen tyder på at det skal mye til før en stat skal kunne påberope seg å 
være en ”skadelidende” stat med rett til å bringe saken inn for en internasjonal 
domstol.30 Det er i det minste et krav om at den aktuelle staten må ha lidd under 
folkerettsbruddet på en måte som skiller staten fra andre stater som er tilsluttet 
traktaten.31 Et eksempel på en situasjon som oppfyller kravet til å være særlig berørt, 
kan være en krenkelse av havrettstraktaten (1982) art. 194 ved at en flaggstat gir sitt 
samtykke til utslipp av olje på det frie hav, som viser seg å forurense en annen stats 
strandsone. Det alternative vilkåret tar sikte på en avgrenset gruppe traktater. Dette vil 
typisk være traktater der avtalen forutsetter at hver enkelt stat oppfyller sin del av 
avtalen, slik som avtaler om nedrustning. Det blir her et unntak fra kravet om at den 
aktuelle stat må være særlig berørt sammenlignet med de andre partene i avtalen. 
Bruken av begrepet ”radikalt” indikerer at dette alternativet skal tolkes snevert.32  
 
Der folkerettsbruddet gjelder en generell forpliktelse som ikke er inngått til fordel for 
noen spesiell stat, har folkerettskommisjonen i henhold til art. 48 i utkastet foreslått at 
også andre enn konkret skadelidende stater kan anlegge søksmål. Dette kan de gjøre 
dersom ett av følgende vilkår er oppfylt: 

1. forpliktelsen som er krenket gjelder overfor en gruppe stater, og er inngått for 
å bevare en felles interesse, eller 

2. forpliktelsen gjelder overfor folkerettssamfunnet som et hele. 
I forhold til miljøtraktater er det først og fremst det første alternativet som er av 
interesse. Den felles interessen det refereres til i det første alternativet kan være en 
generell interesse som ikke bare er felles for de stater som har inngått avtalen.33 
Eksempelvis kan interessen i å redusere utslipp for å unngå global oppvarming eller 
fortynning av ozon-laget være en slik felles interesse til tross for at ikke alle stater 
som har slike utslipp eller som vil bli rammet av utslippene har sluttet seg til avtalen. 
Det andre alternativet tar sikte på alvorlige krenkelser av grunnleggende normer i 
folkeretten. Det finnes noen få eksempler av interesse i en miljøsammenheng. Mulige 
eksempler kan være bruk av kjernefysiske våpen eller tilsiktet ødeleggelse av viktige 
miljøverdier som ledd i krigshandlinger. 
 
Det kan stilles spørsmål ved om artikkel 48 i utkastet representerer en kodifisering av 
folkerettslig sedvanerett.34 Bestemmelsen synes å gå langt i å akseptere søksmål på 
vegne av fellesinteresser, og det er tvilsomt om det kan sies å være generell tilslutning 
til dette blant statene. Det er også lite i statspraksis som tilsier at det er en slik bred 
søksmålsadgang, jfr. gjennomgangen av domstolspraksis ovenfor. Konklusjonen etter 
dette er at det er begrenset mulighet for statene til å bringe søksmål inn for 
                                                 
30 Se også Folkerettskommisjonens kommentarer til artiklene, FN-dok. A/56/10, s. 294, para. 1. 
31 Se Folkerettskommisjonens kommentarer til artiklene, FN-dok. A/56/10, s. 299-300, para. 12. 
32 Se Folkerettskommisjonens kommentarer til artiklene, FN-dok. A/56/10, s. 300-301, para. 13-15. 
33 Se Folkerettskommisjonens kommentarer til artiklene, FN-dok. A/56/10, s. 320-321, para. 9. 
34 Se Ian Brownlie: Principles of Public International Law (2003, 6th edition), s. 493. 
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internasjonale domstoler på vegne av fellesinteresser eller folkerettssamfunnet som et 
hele. Imidlertid kan Folkerettskommisjonens utkast tyde på at det foregår en utvikling 
i retning av å kunne bringe saker inn for en internasjonal miljødomstol uavhengig av 
om den enkelte traktat åpner for domstolsbehandling av de aktuelle sakene. 
 
Det neste som må vurderes er på hvor viktig en internasjonal domstol vil være for å 
løse konkrete tvister. Her kan det være nyttig å skille mellom tre konfliktsituasjoner 
etter hvilke rettsregler som regulerer forholdet mellom tvistens parter: 

1. Tilfeller der det er snakk om sedvanerettslige forpliktelser. 
2. Tilfeller der det er snakk om bilaterale tvister under en miljøavtale. 
3. Tilfeller der det er snakk om konflikter i forhold til multilaterale interesser 

under en multilateral miljøavtale. 
I de førstnevnte situasjonene vil det ikke finnes noe traktatgrunnlag for å opprette 
alternative ordninger for å løse tvistene, slik som gjennomførings- eller 
kontrollmekanismer. Her vil man følgelig måtte ty til de ordninger som generelt 
gjelder for løsning av slike tvister, hvilket i praksis vil si bruk av forhandlinger, ulike 
former for megling, ad hoc tvisteløsning gjennom voldgift eller Haag-domstolen. 
Erfaringen så langt, jfr. punkt 3 over, viser at det skal mye til før statene er villige til å 
gjøre bruk av internasjonale domstoler i slike situasjoner, også i situasjoner der begge 
partene i tvisten har akseptert domstolens jurisdiksjon. Med mindre man ser for seg en 
betydelig endring av statenes holdning i forhold til sedvanerettslige forpliktelser på 
miljøområdet, er følgelig ikke behovet for internasjonale miljødomstoler på dette 
punktet særlig stort. Det er særlig to forhold som kan tenkes å medføre endringer i 
statenes holdninger. Det første er at det inntrer faktiske forhold som setter 
problemstillingene mer på spissen, for eksempel at det skjer store forverringer i 
miljøsituasjonen i ett eller flere land som følge av grenseoverskridende forurensning. 
Det andre er at statene kan få et bedre rettsgrunnlag for å fremme krav for en domstol 
som følge av en avklaring av rettstilstanden. I denne sammenheng vil hva som skjer i 
det videre arbeidet med Folkerettskommisjonens utkast til bestemmelser om 
forebygging av grensekryssende skade kunne være av stor betydning.35 Det er 
imidlertid foreløpig lite som tyder på at statene er i ferd med å gi støtte til forsøk på å 
avklare rettstilstanden. 
 
Der det er snakk om konflikter i forhold til multilaterale interesser under en 
miljøavtale, vil det være nærliggende å benytte seg av gjennomførings- eller 
kontrollmekanismer under en relevant avtale i stedet for domstoler. Dette er naturlig 
så lenge det først og fremst er fellesskapets interesse i at forpliktelsene oppfylles som 
skal ivaretas. Generelt kan det antas at stater vil være tilbakeholdne med å påta seg 
den politiske og administrative belastningen det vil være å bringe en slik sak inn for 
en internasjonal domstol. Også på dette punktet er følgelig argumentene i favør av å 
etablere en internasjonal miljødomstol svake.  
 
For tilfeller der det er snakk om tvister knyttet til bilaterale forhold under en 
miljøavtale, vil det derimot være sterkere argumenter for å etablere en internasjonal 
miljødomstol. Her vil en domstol kunne behandle saken uten at traktatgrunnlaget 
trenger å ha regler om dette, det vil være mer sannsynlig at saker vil oppstå, og den 
skadelidende stat vil kunne ha bedre muligheter for å ivareta sine interesser for en 

                                                 
35 Draft articles on prevention of transboundary harm from hazardous activities, rapporten fra 
folkerettskommisjonens 53. sesjon, FN-dokument A/56/10, s. 370. 



Preprint versjon, bør ikke refereres. 

domstol med sin karakter av uavhengighet, enn for en gjennomførings- eller 
kontrollmekanisme, som i de fleste tilfeller vil være under større politisk innflytelse 
av de kontraherende statene. Praksisen under ITLOS, se punkt 3 over, som viser at 
statene benytter seg ganske aktivt av muligheten til å løse bilaterale tvister for 
domstolen, synes å støtte opp om disse synspunktene. Disse argumentene svekkes 
imidlertid av at det under mange miljøavtaler er begrensede muligheter for bilaterale 
tvister, særlig under avtaler som oppstiller felles generelle målforpliktelser. Enkelte 
eksempler på forpliktelser som er av interesse i en bilateral sammenheng finnes 
imidlertid, slik som regler i en rekke miljøavtaler om informert forhåndssamtykke.36 
Her finner vi følgelig et argument av en viss vekt i favør av å etablere en internasjonal 
miljødomstol. 
 
6.3. Avklaring av rettstilstanden 
En annen funksjon for en internasjonal domstol vil være å avklare rettstilstanden. En 
domstol bidrar gjennom sine avgjørelser med tolkninger av rettsgrunnlaget. Generelt 
kan det antas at disse tolkningene i de fleste tilfelle vil bli akseptert av statene og bli 
styrende for fremtidig anvendelse av rettsreglene. Dette vil imidlertid avhenge av i 
hvilken grad domstolens avgjørelser i praksis blir respektert av statene, noe som kan 
variere fra domstol til domstol og over tid. En avklaring av rettstilstanden vil være 
særlig viktig der rettsgrunnlaget er uklart og kan tolkes i ulike retninger. 
 
Det første temaet i forbindelse med en vurdering av internasjonale domstolers 
funksjon for å avklare rettstilstanden er å kartlegge hvilket behov det er for en 
avklaring av rettstilstanden innenfor internasjonal miljørett. Det er vanskelig å si noe 
generelt om dette. Internasjonal miljørett er imidlertid et ungt rettsområde i 
folkerettslig sammenheng.37 Det er også et rettsområde som er preget av en del 
generelle prinsipper av delvis rettslig og delvis politisk karakter.38 Endelig er det et 
rettsområde der sedvanerett står relativt sentralt i form av forpliktelsen for stater til å 
sikre at aktiviteter under deres jurisdiksjon eller kontroll ikke skader miljøet i andre 
stater. Det nærmere innholdet i denne forpliktelsen er uklart. Alle disse forhold peker i 
retning av et behov for å avklare rettstilstanden. På den annen side må det fremheves 
at forpliktelsene under miljøavtaler varierer sterkt i karakter; fra bilaterale til 
multilaterale, og fra konkrete forpliktelser til å iverksette eller avstå fra tiltak til 
generelle målforpliktelser. Dette er i stor grad et resultat av den ad hoc tilnærmingen 
man har hatt til internasjonal regulering av miljøproblemer, uten noen sterk 
institusjonell forankring.39 Det vil følgelig være stor variasjon med hensyn til hvilket 
behov det konkret vil være for å avklare rettstilstanden under de forskjellige 
traktatene. Det generelle bildet er på denne bakgrunn at det generelt er relativt stort 

                                                 
36 Se særlig CITES (1973), Basel-konvensjonen (1989), biodiversitetskonvensjonen (1992) art. 15, 
Rotterdam-konvensjonen (1998) og biosafety-protokollen (2000). 
37 Til tross for at det fantes tilløp til internasjonale regler om vern av miljøet så langt tilbake som til 
begynnelsen av 1900-tallet, var det først i forbindelse med oppfølgningen av Stockholms-konferansen i 
1972 at det har utviklet seg en generell og systematisk tilnærming til miljøspørsmål på et folkerettslig 
plan. For en relativt oppdatert oversikt over internasjonal miljørett i dag, se Patricia Birnie og Alan 
Boyle: International law and the environment (2nd edition, 1992). 
38 Mange av disse prinsippene er nedfelt i Stockholm-erklæringen (1972) og Rio-erklæringen (1992). 
Se forøvrig Phillipe Sands: Principles of International Environmental Law (2nd edition, 2003). 
39 De sentrale globale institusjoner innenfor internasjonal miljørett er United Nations Environmental 
Programme, som har hatt en viss rolle i forbindelse med en del forhandlingsprosesser, men som ikke 
har sekretariatsfunksjon for noen av de globale miljøavtalene, og Commission for Sustainable 
Development, som er et rent politisk organ som ikke er engasjert i forhandlinger av miljøavtaler. 



Preprint versjon, bør ikke refereres. 

behov for å avklare rettstilstanden innenfor internasjonal miljørett, men at behovet 
kan variere betydelig fra område til område. 
 
Hvis vi tar utgangspunkt i graden av uklarhet i rettsgrunnlaget, vil en avklaring av 
rettstilstanden særlig kunne være aktuelt i forhold til forpliktelser under internasjonal 
sedvanerett. En avklaring vil også være aktuell for forpliktelser til å gjøre bruk av 
bestemte virkemidler, der det er behov for konkretisering av de mål som skal nås, og 
der det må avklares om et tiltak er tillatt eller ikke i lys av forpliktelsen til å nå målet. 
 
Et aktuelt eksempel i forhold til forpliktelse til å bruke visse virkemidler, er Bern-
konvensjonens pålegg om å forby jakt på truede arter. Ved siden av denne generelle 
forpliktelsen er det åpnet for enkelte unntak der statene likevel kan tillate jakt på 
individer av arten. I henhold til unntaket i art. 9.1 kan Norge iverksette jakt på ulv til 
tross for at den er listet som vernet under konvensjonen, der ”... there is no other 
satisfactory solution and that the exception will not be detrimental to the survival of 
the population concerned.” I tillegg må jakten skje for å ”prevent serious damage to ... 
livestock” eller ”in the interests of public health and safety ... or other overriding 
public interests”. Det er uklart hva som ligger i disse vilkårene. Særlig vil det være 
uklart hva som skal til for at en stat skal kunne påberope seg at det ikke foreligger 
noen annen ” satisfactory solution” og det kan være ulike oppfatninger om når det 
foreligger en situasjon som er ”detrimental to the survival of the population”. Det vil 
kunne være nyttig å få en uavhengig klargjøring av slike temaer gjennom en 
domstolsavgjørelse. 
 
Vi finner mange eksempler på mål koblet med oversikter over relevante virkemidler i 
konvensjonen om biologisk mangfold (1992). De fleste materielle bestemmelser i 
konvensjonen innledes med frasen ”as far as possible and as appropriate”. Dette 
innebærer innføring av en bred skjønnsfrihet for statene i forhold til gjennomføringen 
av konvensjonen. En domstol kunne bidratt til en avklaring av hvor bred 
skjønnsfriheten under de enkelte bestemmelser er, og hvorvidt visse handlemåter som 
undergraver konvensjonens mål kan anses for å være ulovlige under konvensjonen.  
 
Det neste spørsmålet er hvilke mekanismer man har i internasjonal miljørett for å 
avklare rettstilstanden. For sedvaneretten, som ikke er knyttet opp mot noe bestemt 
institusjonelt rammeverk, vil internasjonal tvisteløsning være den mest sentrale 
mekanismen. For traktatretten er imidlertid bildet mer sammensatt, i og med at 
internasjonale institusjoner vil kunne spille en viktigere rolle. Et virkemiddel som 
synes fremtredende er bruken av ulike retningsgivende vedtak under miljøavtalene, i 
form av retningslinjer, anbefalinger, handlingsnormer og arbeidsprogrammer. Mange 
av disse vedtakene vil gå under betegnelsen ”soft law” instrumenter. Betydningen av 
disse vedtakene for avklaring av rettstilstanden er imidlertid noe uklar, ettersom de på 
den ene siden er ment å ha en viss normativ karakter, men på den andre siden klart er 
forutsatt ikke å være bindende. Betydningen blir følgelig hovedsaklig gjennom den 
innflytelse vedtakene har på statenes praksis, samt den betydning de har i form av 
uttrykk for hva statene mener om de eksisterende normene i bred forstand innenfor det 
aktuelle feltet. Videre vil kontrollmekanismer og til en viss grad 
gjennomføringsmekanismer kunne ha betydning for avklaring av rettstilstanden. 
Imidlertid må det generelle bildet her være at disse mekanismene er relativt svakt 
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utviklet innenfor internasjonal miljørett, selv om det finnes noen unntak.40 Det 
generelle synspunktet her blir følgelig at den vesentligste mekanismen for avklaring 
av rettstilstanden for tiden er ulike typer vedtak av ”soft law” karakter under de 
enkelte miljøavtalene, og at dette vil forbli situasjonen i overskuelig fremtid. 
 
På denne bakgrunn kan det konkluderes med at det er et relativt stort behov for å 
avklare rettstilstanden i internasjonal miljørett, og at en internasjonal domstol vil 
kunne spille en viktig rolle i denne sammenheng. Det er imidlertid likevel et spørsmål 
om etablering av en domstol vil være mer hensiktsmessig enn en videreutvikling og 
nyetablering av gjennomførings- og kontrollmekanismer. Politisk vil det nok være 
lettere å få tilslutning til en gradvis utvikling av gjennomførings- og 
kontrollmekanismer under de enkelte miljøavtalene, med en mulighet for 
koordinering og samordning, enn en etablering av en generell miljødomstol. Endelig 
må det også trekkes frem at muligheten for tredjeparter, slik som interesserte stater og 
ikke-statlige organisasjoner, til å delta i en domstolsprosess vil være begrenset. 
Bakgrunnen for dette er at det er en tradisjon for at prosessene for internasjonale 
domstoler i stor grad går for lukkede dører, mye av hensyn til å ivareta muligheten for 
at tvistens parter skal stå så fritt som mulig til å inngå kompromisser for å løse tvisten 
i minnelighet. Hensynet til at en avklaring av rettstilstanden skal skje gjennom en 
åpen prosess der alle interesserte parter gis en mulighet til å fremme sine synspunkter 
vil følgelig kunne bli dårlig ivaretatt av en internasjonal miljødomstol.41 Alt i alt kan 
følgelig ikke behovet for avklaring av rettstilstanden anses som noe sterkt argument 
for etablering av en internasjonal miljødomstol, men det må likevel anses som et 
argument av en viss vekt. 
 
6.4. Avklaring av om det foreligger folkerettsbrudd 
Dette leder oss over i en tredje funksjon som en domstol kan ha, nemlig avklaring av 
hvorvidt en stat i en konkret situasjon har handlet i strid med sine forpliktelser. 
Formålet med en slik avklaring vil være å gi et sterkt insentiv for staten til å endre sin 
handlemåte i tråd med forpliktelsene. En slik funksjon vil være særlig aktuell der en 
manglende oppfyllelse av forpliktelsene har sin bakgrunn i en feilaktig tolkning av 
forpliktelsen. En slik funksjon vil også til en viss grad kunne være av betydning der 
den manglende oppfyllelsen bunner i mangelfull vilje til å oppfylle forpliktelsene. I 
disse tilfellene er det nok mindre sannsynlig at en domstolsavgjørelse i seg selv vil 
føre til en endring av handlemåten, men sammen med andre insentiver til å endre 
handlemåten, slik som diplomatisk press og offentlig eksponering av den manglende 
viljen, vil en avgjørelse av om staten har handlet i strid med sine forpliktelser kunne 
ha en nøkkelfunksjon. 
 
Der den manglende oppfyllelsen bunner i manglende evne til å oppfylle 
forpliktelsene, vil det være liten grunn til å tro at en domstolsavgjørelse vil bidra i 
særlig grad til å endre handlemåten. I disse tilfellene vil en domstolsavgjørelse kunne 
virke negativt i den forstand at den kan tenkes å føre til en redusert vilje til å etterleve 
konvensjonens forpliktelser, eller den vil kunne gi et insentiv i retning av å trekke seg 
ut av det internasjonale samarbeidet. Et sentralt prinsipp ved utarbeidelsen av traktater 
innenfor miljørett er prinsippet om felles men differensiert ansvar (”common but 
                                                 
40 Velutviklede mekanismer finnes eksempelvis under Bern-konvensjonen (1979), Montreal-
protokollen (1987), Kyoto-protokollen (1997) og Århus-konvensjonen (1998). 
41 Se Patricia Birnie og Alan Boyle: International law and the environment (2nd edition, 1992), s. 221-
224, som legger stor vekt på dette synspunktet. 



Preprint versjon, bør ikke refereres. 

differentiated responsibility”).42 Dette prinsippet innebærer en forventning om at de 
industrialiserte land, som gjennom sin utvikling har bidratt og fremdeles bidrar 
sterkest til de eksisterende miljøproblemene, skal påta seg strengere forpliktelser 
under miljøavtaler, og at miljøavtalene skal være innrettet slik at de bidrar til 
utviklingslandenes evne til å oppfylle sine forpliktelser. Slike tilnærminger finnes 
eksempelvis under klimakonvensjonen (1992), konvensjonen om biologisk mangfold 
(1992) og Montreal-protokollen (1987). Denne generelle tilnærmingen under mange 
miljøavtaler gjør at det sjelden vil være aktuelt å bruke domstolsavgjørelser som 
virkemidler for å sikre at utviklingslandene oppfyller sine forpliktelser. 
 
Dette innebærer at det er begrenset behov for å avklare om det foreligger 
folkerettsbrudd gjennom bruk av en internasjonal domstol der det dreier seg om 
mangelfull evne til å oppfylle en multilateral forpliktelse. I disse tilfellene vil det være 
nærliggende at staten selv eller traktatorganene avklarer om det foreligger 
folkerettsbrudd der det måtte være behov for slik avklaring. For de øvrige 
situasjonene, der det dreier seg om bilaterale forpliktelser eller manglende vilje til 
oppfyllelse, vil det være mer aktuelt å benytte en internasjonal domstol.  
 
Et viktig moment i tillegg er å avklare i hvilken grad det vil være behov for en nøytral 
og ikke-politisk avgjørelse av om det foreligger folkerettsbrudd. Det kan 
argumenteres for at en slik avgjørelse vil være særlig viktig der det er behov for å 
verne land mot politisk motiverte vedtak om at de har begått folkerettsbrudd. Videre 
kan det være behov for å skjære igjennom ved å sikre seg mot at noen land unngår 
påpekning av folkerettsbrudd ved å bruke sin politiske innflytelse i relevante organer. 
Spørsmålet blir i hvilken grad det er grunn til å anta at avgjørelser av om det 
foreligger folkerettsbrudd vil være politisk motiverte innenfor internasjonal miljørett. 
Dette har sammenheng med i hvilken grad det vil være en politisk belastning å få 
påpekt at det foreligger et folkerettsbrudd innenfor dette området. Generelt må 
synspunktet være at det er liten politisk belastning forbundet med å få påpekt 
folkerettsbrudd på miljøområdet sammenlignet med en del andre områder, men dette 
kan variere en del fra et felt til et annet. Dels vil det variere med om det er manglende 
evne eller vilje som er grunnen til folkerettsbruddet, og dels vil det variere med hvor 
politisk sensitivt det aktuelle feltet er. Generelt peker begge disse faktorene i retning 
av at det er liten grunn til å frykte politisk motiverte avgjørelser av om det foreligger 
folkerettsbrudd på miljørettens område. Dette kan imidlertid tenkes å endre seg 
dersom internasjonal miljørett blir viktigere i en økonomisk kontekst, noe utviklingen 
innenfor klimaområdet viser. 
 
Et ytterligere moment som må tas i betraktning ved vurderingen av om det vil være 
hensiktsmessig å bruke en internasjonal domstol til å avklare om det foreligger et 
folkerettsbrudd, er at faren for påpekning av folkerettsbrudd gjennom en internasjonal 
domstol under en miljøavtale kan virke avskrekkende overfor stater som vurderer å 
slutte seg til avtalen. Det finnes generelt ikke noe pressmiddel for å tvinge stater til å 

                                                 
42 På generelt nivå kommer dette prinsippet til uttrykk i Rio-erklæringens prinsipp 7: ”States shall co-
operate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the 
Earth’s ecosystem. In view of the different contributions to global environmental degradation, States 
have common but differentiated responsibilities. The developed countries acknowledge the 
responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the 
pressures their societies place on the global environment and of the technologies and financial 
resources they command.” 



Preprint versjon, bør ikke refereres. 

akseptere forpliktelser under internasjonale miljøavtaler, noe samarbeidet under 
klima-konvensjonen er et godt eksempel på. Følgelig er det en hovedutfordring å 
skape insentiver som kan gi statene en tilskyndelse til å slutte seg til avtalene. Et 
generelt problem i denne sammenheng er at de godene land vil nyte godt av som følge 
av samarbeidet ofte er langsiktige og diffuse. Derfor må det utvises oppfinnsomhet for 
å etablere andre insentiver for å slutte seg til avtalen, slik som teknologisk samarbeide 
og gjensidig hjelp til å nå felles mål. Aktiv bruk av en internasjonal domstol for å 
påpeke folkerettsbrudd vil passe dårlig inn i en slik sammenheng. 
 
På denne bakgrunn kan det konkluderes med at det i begrenset grad vil være ønskelig 
å benytte en domstolsordning for å avklare om det foreligger folkerettsbrudd. De 
situasjonene der en domstolsordning vil kunne være mest aktuelle er der det foreligger 
store økonomiske interesser og der det vil være klare og nærliggende fordeler knyttet 
til gjensidig oppfyllelse av forpliktelsene. 
 
6.5. Avklaring av rettsfølger av at det foreligger folkerettsbrudd 
En fjerde funksjon som domstolsavgjørelser kan ha er å avklare hvilke rettsfølger det 
skal ha at det foreligger et folkerettsbrudd. Dette temaet kan deles i to 
hovedproblemstillinger. Den første er en avklaring av hvem som i en gitt sak har 
ansvar for å iverksette tiltak for å unngå skader på miljøet eller gjenopprette tilstanden 
etter at skaden har oppstått. Den andre problemstillingen er en avklaring av hvilke 
tiltak andre stater eller internasjonale institusjoner kan iverksette som en konsekvens 
av folkerettsbruddet. 
 
I forhold til fordeling av ansvar for å iverksette tiltak for å unngå skader på miljøet vil 
funksjonen til en internasjonal domstol først og fremst kunne ligge i retning av å 
avklare de faktiske forhold. Internasjonale domstoler kan være nyttige for slike 
formål, men mange miljøtemaer er tekniske og vil kreve spesialisert fagkunnskap som 
jurister ikke innehar. I slike tilfeller vil eventuelt en internasjonal domstol kunne 
oppnevne en ekspertgruppe til å rådgi seg.43 En domstol vil følgelig ikke 
nødvendigvis være den mest effektive mekanismen for å håndtere denne typen 
utfordringer. 
 
Avgjørelser angående ansvar for å gjenopprette tilstanden etter at en miljøskade har 
inntrådt er en oppgave som det er nærliggende å legge til en domstol. Et slikt ansvar 
vil i de fleste tilfeller være et resultat av grensekryssende miljøskade, og vil følgelig 
som utgangspunkt være regulert i internasjonal sedvanerett. Rettsvirkningene av et 
slikt rettsbrudd følger også av internasjonal sedvanerett, slik denne nå kommer til 
uttrykk i Folkerettskommisjonens utkast til bestemmelser om statsansvar (2001). 
Hovedregelen etter disse bestemmelsene er at den stat som har gjort seg skyld i 
folkerettsbrudd skal gjenopprette situasjonen slik den var før folkerettsbruddet fant 
sted, jfr. Art. 35. Domstoler vil generelt være godt egnet til å behandle denne typen 
saker. 
  
Et spørsmål som gjenstår er om disse funksjonene ikke kan ivaretas av andre 
mekanismer under relevante konvensjoner. Ofte vil et organ under avtalen, som regel 
sekretariatet, være nærliggende til å avklare faktum og ansvarsforhold. Imidlertid vil 

                                                 
43 For en oversikt over hvordan disse spørsmålene har vært løst innenfor ITLOS, se Patricia Birnie og 
Alan Boyle: International law and the environment (2nd edition, 1992), s. 225. 
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slike organer som regel ikke ha kompetanse til å fatte bindende avgjørelser om disse 
forholdene. Noen unntak finnes under gjennomførings- og kontrollmekanismer, men 
disse er sjeldne.44 En del av disse mekanismene er sammensatt av statsparter, og 
konklusjonene i slike organer kan tenkes å farges av politiske hensyn. Andre organer 
er sammensatt av uavhengige eksperter, og disses konklusjoner vil være 
sammenlignbare med de fra en internasjonal domstol. Hva som vil være det mest 
hensiktsmessige forum for å fatte avgjørelser om fordeling av ansvar vil bero på en 
vurdering av en rekke momenter i den enkelte sak. De momenter som kan tale i favør 
av en internasjonal domstol, slik som uavhengighet, kontradiksjon og prosessuelle 
garantier, kan også ivaretas av en kontrollmekanisme sammensatt av uavhengige 
eksperter. 
 
I forhold til den andre problemstillingen, en avklaring av hvilke tiltak andre stater 
eller internasjonale institusjoner kan iverksette som en konsekvens av 
folkerettsbruddet, kan det være nyttig å skille mellom to hovedsituasjoner: De 
situasjoner der det foreligger en bilateral konflikt, det vil si der det vil være i en 
enkeltstats interesse å definere hvilke rettsfølger folkerettsbruddet skal få, og de 
situasjoner der det foreligger et folkerettsbrudd i forhold til en multilateral 
forpliktelse, det vil si der det vil være det multilaterale rammeverket som tar stilling til 
hvilke rettsfølger folkerettsbruddet skal få. 
 
I de førstnevnte situasjonene vil en domstol kunne være nyttig for å avgjøre hvilke av 
påstandene som kan nå frem i den konkrete saken. I forhold til ansvar basert på 
sedvanerett og bilaterale avtaler vil som regel de generelle reglene om rettsfølgene av 
statsansvar for folkerettsbrudd komme til anvendelse.45 Det er imidlertid ikke egne 
ordninger for iverksetting av håndhevingstiltak i denne forbindelse utover det som 
følger av Sikkerhetsrådets kompetanse i henhold til FN-pakten, jfr. art. 94(2). I disse 
tilfellene vil følgelig statene i praksis måtte benytte seg av represalier 
(”countermeasures”) for å sikre håndhevelse.46 En domstol vil kunne fatte en endelig 
avgjørelse av hvor langt staten kan gå i å iverksette represalier uten selv å pådra seg 
folkerettslig ansvar. 
 
I tillegg vil en internasjonal domstol kunne gi anvisning på hvordan statene skal løse 
konflikten seg imellom. Noen ganger vil imidlertid en domsavgjørelse gi liten 
veiledning i denne sammenheng, idet internasjonale domstoler ofte vil vike tilbake for 
å ta stilling til kontroversielle spørsmål.47 Noe av grunnen til en slik tilbakeholdenhet 
er mangelen på effektive håndhevingsmekanismer i folkeretten, noe som gjør at en 
avgjørelse fra en internasjonal domstol som regel ikke vil bli fulgt opp med konkrete 
håndhevingstiltak.48 
 

                                                 
44 Se nærmere om dette nedenfor. 
45 Se Folkerettskommisjonens utkast til regler art. 28-39. 
46 Se Folkerettskommisjonens utkast til regler art. 49-54. 
47 Se eksempelvis Haag-domstolens avgjørelse i Donau-saken, Case of Gabcikovo-Nagymaros (1997), 
der konklusjonen var at statene selv måtte forhandle seg fram til en gjensidig akseptabel løsning, og der 
det fremdeles er uavklart hvilke konkrete rettsvirkninger rettsbruddet skulle ha for sakens parter. 
48 FN-pakten legger imidlertid opp til bruk av håndhevingstiltak gjennom vedtak fra sikkerhetsrådet der 
et land unnlater å følge opp en dom fra Haag-domstolen, se FN-paktens art. 94(2). Denne muligheten 
har vært lite brukt i praksis. For øvrig er det elementer av håndhevingsmekanismer knyttet til EF-
domstolen og WTOs tvisteløsningsmekanisme. 
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I de situasjoner der det dreier seg om krenkelse av en multilateral forpliktelse, vil 
problemstillingen være knyttet til bruk av internasjonale domstolsavgjørelser som 
grunnlag for iverksettelse av tiltak for å håndheve forpliktelsene. En slik funksjon 
forutsetter at det finnes bestemmelser i traktatene som åpner for bruk av visse 
håndhevingstiltak. Vi kan skille mellom to hovedgrupper av tiltak for å sikre 
håndheving av forpliktelser under traktater. På den ene siden er det bruk av insentiver 
for å hjelpe statene til å endre handlemåten i tråd med forpliktelsene. På den andre 
siden har vi bruken av negative virkemidler, hvilket innebærer tiltak som skal straffe 
staten for den mangelfulle etterlevelsen. Generelt fokuserer miljøavtaler på bruk av 
positive virkemidler. En hovedgrunn er at man har valgt å fokusere på å bedre statenes 
evne til å overholde forpliktelsene. Videre kan eksistensen av positive virkemidler 
være en forutsetning for bruk av negative virkemidler, i den forstand at et av de mest 
sentrale negative virkemidler for eksempel vil være å frata et land retten til å nyte godt 
av finansieringsordninger under traktaten. En økt bruk av negative virkemidler i 
miljøavtaler vil i stor grad forutsette en omlegging av den tilnærming man generelt 
har valgt under avtalene. 
 
Eksempler på positive virkemidler er tilgang til finansiering og teknisk assistanse, 
assistanse til å utarbeide planer for å unngå fremtidige krenkelser av forpliktelsene og 
tilgang til miljøvennlig teknologier på fordelaktige vilkår. Ved bruk av slike 
virkemidler må man imidlertid unngå at de fremstår som belønning for mangelfull 
etterlevelse av forpliktelsene, ettersom det kan bidra til å undergrave andre staters 
vilje til å overholde deres forpliktelser. Videre er det et problem at de vil innebære en 
kostnad som må dekkes av de andre statene som deltar i det internasjonale 
samarbeidet. Det må følgelig foreligge en vilje blant disse statene til å bidra med 
ressurser til de positive virkemidlene. Videre vil det oppstå et spørsmål om 
prioritering av bruk av ressurser innenfor rammene av det internasjonale samarbeidet. 
Begge disse temaene må ses på bakgrunn av problemer knyttet til å få tilslutning til 
miljøvernavtaler. Generelt vil mange stater være tilbakeholdne med å slutte seg til 
avtaler der de påtar seg store kostnader uten å ha utsikt til tilsvarende fordeler. 
Godene som følger av miljøavtaler er ofte usikre og diffuse, og dette innebærer at 
mange land vil være tilbakeholdne med å gå inn i miljøavtaler som innebærer store 
kostnader.  
 
Eksempler på negative virkemidler er offentlig eksponering av den mangelfulle 
etterlevelsen, tap av privilegier under avtalen, eksempelvis retten til å være 
representert i ulike organer, tap av tilgang på positive virkemidler, eksempelvis 
tilskudd til prosjekter, tap av rettigheter under avtalen, eksempelvis retten til å handle 
med varer som avtalen regulerer handel med, og bruk av handelssanksjoner. En 
gjennomgang av miljøavtalene viser at svært få av dem åpner for bruk av negative 
virkemidler i forbindelse med mangelfull etterlevelse. Vi finner imidlertid noen 
eksempler i Montreal-protokollen (1987),49 Århus-konvensjonen (1998),50 og Kyoto-
                                                 
49 Se para. 9 tredje setning i Non-Compliance Procedure (1998), vedtatt på det tiende partsmøtet (Dec. 
X/10): ”After receiving a report by the Committee the Parties may, taking into consideration the 
circumstances of the matter, decide upon and call for steps to bring about full compliance with the 
Protocol, including measures to assist the Parties’ compliance with the Protocol, and to further the 
Protocol’s objectives.” Se også Cecilie Christin Kverme: Verifikasjonsmekanismene i Montreal-
protokollen, Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 1/1996, s. 95-99. 
50 Se para. 37(g) i Decision I/7 Review of Compliance, vedtatt på det første partsmøtet: ”The Meeting 
of the Parties may, depending on the particular question before it and taking into account the cause, 
degree and frequency of the non-compliance, decide upon one or more of the following measures: … 
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protokollen (1997),51 men ingen av disse gir anvisning på bruk av 
domstolsavgjørelser som noen forutsetning for å gjøre vedtak om håndhevingstiltak. 
Den mest domstollignende mekanismen av disse finner vi i ”Enforcement Branch” av 
kontrollmekanismen under Kyoto-protokollen, som kan fatte selvstendige vedtak uten 
politisk overprøving. For de øvrige eksemplene gjelder at det kun vil være 
partsmøtene som eventuelt kan fatte vedtak om bruk av negative virkemidler. 
Kontrollmekanismenes rolle er å fremme anbefalinger for partsmøtene. 
 
På denne bakgrunn kan vi etter dette konkludere med at behov for å fordele ansvar for 
å forebygge miljøskade eller gjenopprette miljøtilstanden kan være et sterkt argument 
i favør av å benytte en internasjonal domstol. I forhold til bruk av negative 
virkemidler for å håndheve miljøavtaler vil bruk av en internasjonal domstol kunne 
være viktig. Imidlertid kan også gjennomførings- og kontrollmekanismer under 
avtalene ivareta disse funksjonene. Også der det kan tenkes store økonomiske 
interesser, slik som i forbindelse med gjennomføringen av Kyoto-protokollen, vil man 
i de aller fleste tilfelle kunne klare seg med vedtak fattet i gjennomførings- eller 
kontrollmekanismer. Hovedfunksjonen for en internasjonal domstol vil følgelig være i 
forhold til bilaterale forpliktelser og der ansvar bygges på sedvanerett. 
Domstolsavgjørelser vil ikke være av betydning for å kunne igangsette positive 
virkemidler, verken under miljøavtaler, bilaterale avtaler eller sedvanerett, idet slike 
virkemidler forutsetter at både staten og den internasjonale institusjonen er enige om å 
benytte dem. Alt i alt innebærer dette at behov for å avklare rettsfølgene av 
folkerettsbrudd ikke er noe særlig sterkt argumenter i favør av etablering av en 
internasjonal miljødomstol.  
 
6.6. Forebygging av folkerettsbrudd 
En femte funksjon knyttet til domstoler vil være å forebygge folkerettsbrudd. Det å ha 
en sak gående for en internasjonal domstol krever store ressurser, og det vil 
sannsynligvis være en politisk belastning. En fare for eller trussel om at en sak vil bli 
brakt inn for en internasjonal domstol vil følgelig kunne virke avskrekkende og 
dermed kunne forebygge fremtidige folkerettsbrudd. Det skal imidlertid mye til før en 
stat er villig til å bringe en sak inn for internasjonal tvisteløsning, og mange vil 
argumentere med at dette gjør at faren for en internasjonal rettstvist ikke vil virke 
særlig avskrekkende. Likevel kan det antas at muligheten for en internasjonal 
rettstvist vil kunne brukes som forhandlingskort og derved være viktig for å få startet 
prosesser for å unngå folkerettsbrudd, stanse pågående folkerettsbrudd, eller 
forebygge fremtidig skade. Et eksempel på dette kan være Sellafield-saken om 
radioaktive utslipp fra et reprosesseringsanlegg for atomavfall, der Norge vurderte 
ulike muligheter for å bringe saken inn for internasjonal tvisteløsning, og etter alt å 
dømme brukte dette som forhandlingskort overfor Storbritannia.52 
 
6.7. Utgjøre et motstykke til andre internasjonale domstoler 
                                                                                                                                            
(g) Suspend, in accordance with the applicable rules of international law concerning the suspension of 
the operation of a treaty, the special rights and privileges accorded to the Party concerned under the 
Convention”. 
51 Se para. 4 og 5 i avsnitt XV Consequences applied by the Enforcement Branch i Decision 24/CP.7 
Procedures and mechanisms relating to compliance under the Kyoto Protocol, vedtatt på det syvende 
partsmøtet under klima-konvensjonen (dok. FCCC/CP/2001/13/Add.3, side 76). 
52 Dette er den samme saken som the MOX Plant case (no. 10) som gikk for ITLOS. Denne saken var 
imidlertid brakt inn for ITLOS av Irland. Se omtale av saken i rapporten om Norge, punkt d) i 
Yearbook of International Environmental Law (vol. 14, 2003). 
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En viktig grunn til at man har fått opp diskusjonen om å skape en internasjonal 
miljødomstol er at man har etablert en effektiv tvisteløsningsmekanisme under 
Verdens handelsorganisasjon.53 Mange har latt seg inspirere av suksessen til denne 
tvisteløsningsmekanismen, og anser denne mekanismen som en modell for en mulig 
tvisteløsningsmekanisme for miljøsaker. Suksessen består i hovedsak i at den fremstår 
som et effektivt verktøy for å løse tvister, avklare rettstilstanden og sikre overholdelse 
av forpliktelsene. 
 
Et annet argument relatert til WTO har imidlertid også stått sentralt. Det har sitt 
utgangspunkt i diskusjonen om mulige konflikter mellom internasjonalt handels- og 
miljøregelverk. Utgangspunktet for denne diskusjonen er at WTO og miljøavtaler har 
stor grad av overlapping.54 På den ene siden er det mange miljøavtaler som 
foreskriver bruk av handelsvirkemidler, i form av eksport- eller importforbud, eller 
annen regulering av handel mellom land som er parter til avtalen.55 Noen av disse 
avtalene regulerer også handel med land som ikke er parter til avtalene.56 En 
hovedbekymring har vært at de land som er misfornøyde med å bli utsatt for import- 
eller eksportregulering kan tenkes å bringe sak om at dette er i strid med reglene under 
WTO inn for WTOs tvisteløsningeorganer. Hvis dette gjøres er det uklart om WTOs 
tvisteløsningsorganer vil anse seg som kompetente til å prøve alle sider ved saken, om 
de vil basere sine avgjørelser utelukkende på WTOs regelverk, eller om de vil avstå 
fra å behandle saken med henvisning at den hører inn under en miljøavtale. Resultatet 
vil nok avhenge av om tvisten gjelder import- eller eksportregulering anvendt mellom 
parter til miljøavtalen eller overfor ikke-parter til miljøavtalen. I sistnevnte tilfeller er 
det sannsynlig at WTOs tvisteløsningsorganer vil ta saken til behandling, mens det 
nok er stor sannsynlighet for at de vil avstå fra å prøve saken dersom den angår tiltak 
anvendt mellom partene til miljøavtalen.57 
 
På den annen side kan handelsregelverket under WTO komme til anvendelse på de 
aller fleste interne virkemidler som et land kan tenkes å anvende for å oppfylle sine 
forpliktelser under miljøavtaler. Generelle krav som finnes i WTO-avtalen er at slike 
tiltak ikke skal være direkte eller indirekte diskriminerende, og at de ikke skal være 
unødig handelshindrende. Det kan følgelig være gode muligheter for å angripe slike 
virkemidler under WTO-regelverket dersom et land mener at det rammes 
uforholdsmessig hardt av et virkemiddel brukt av et annet land. Det er sannsynlig at 

                                                 
53 Se annex 2 under WTO-avtalen (1994) som inneholder avtalen om tvisteløsning. Dette var en 
videreføring og styrking av den tvisteløsningsmekanismen som hadde utviklet seg under GATT. 
54 For en oversikt over aktuelle temaer, se Thomas Schoenbaum: International Trade and 
Environmental Protection, i Patricia Birnie og Alan Boyle: International law and the environment (2nd 
edition, 1992), s. 697-740. 
55 Se eksempelvis konvensjonen om handel med truede dyr og planter (CITES, 1973), Montreal-
protokollen (1987), Basel-konvensjonen om handel med farlig avfall (1989), Rotterdam-konvensjonen 
om forhåndsgodkjenningsprosedyre for visse farlige kjemikalier og plantevernmidler som omsettes på 
verdensmarkedet (PIC, 1998), og biosafety-protokollen (2000). 
56 Se eksempelvis CITES (1973) art. X, Montreal-protokollen (1987) art. 4, Basel-konvensjonen (1989) 
art. 7-11 og biosafety-protokollen (2000) art. 24. 
57 Se para. 174(d) i rapporten fra Committee on Trade and Environment til ministermøtet i Singapore 
(1996), WTO dok. PRESS/TE 014: “The CTE recognizes that the evolving relationship between MEAs 
and the multilateral trading system is complex and that different questions may emerge.  In this respect, 
the following points have been noted in the course of discussions in the CTE: … (iv) In practice, in 
cases where there is a consensus among Parties to an MEA to apply among themselves specifically 
mandated trade measures, disputes between them over the use of such measures are unlikely to occur in 
the WTO.” 
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tvisteløsningsorganene under WTO vil ta i betraktning hvilken tilknytning virkemidlet 
har til miljøavtalen, for eksempel om miljøavtalen pålegger bruk av virkemidlet,58 
fremhever det som et mulig virkemiddel,59 eller ikke nevner virkemidlet i det hele tatt. 
Det er overveiende sannsynlig at tvisteløsningsorganene vil avstå fra å ta saken til 
behandling dersom miljøavtalen pålegger staten å bruke virkemidlet, og saken er 
mellom parter til miljøavtalen. Ellers er det sannsynlig at tvisteløsningorganene vil ta 
saken til behandling, men sannsynligvis ta i betraktning den regulering av virkemidlet 
som finnes i miljøavtalen. 
 
Det er følgelig en betydelig usikkerhet omkring hva som vil skje dersom en sak 
knyttet til en miljøavtale bringes inn for WTO. Det at det mangler 
tvisteløsningsmekanismer i miljøavtaler gjør det mer sannsynlig at eventuelle tvister 
vil bli brakt inn for WTOs tvisteløsningsorganer. Dersom man styrker muligheten for 
å løse tvister innenfor rammen av miljøavtalene, vil man kunne redusere 
sannsynligheten for at slike saker bringes inn for tvisteløsning i WTO.60 Dette vil 
også kunne være en fordel for WTO, ettersom en tvist der WTO presses til å ta stilling 
til spørsmål knyttet til miljøavtaler kan skape rettslige og politiske problemer for 
WTOs tvisteløsningsmekanismer. 
 
7. Konklusjon 
Når vi skal konkludere, kan vi ta utgangspunkt i den innfallsvinkelen Patricia Birnie 
og Alan Boyle tar til spørsmålet om tvisteløsning i den bok som anses som 
grunnleggende innenfor internasjonal miljørett. De starter kapitlet om kontroll, 
håndhevelse og tvisteløsning med følgende synspunkter på rollen til tradisjonell 
tvisteløsning innenfor dette feltet:61 
 

The more traditional approach to this subject is the familiar one of interstate 
claims based on the principle of state responsibility, and employing the variety 
of forms of dispute settlement machinery contemplated in Article 33 of the 
UN Charter. There are various disadvantages to enforcing international 
environmental law in this way, particularly if it involves compulsory resort to 
judicial institutions. These disadvantages include the adverse effect on 
relations between the states concerned; the complexity, length, and expense of 
many international proceedings; the technical character of environmental 
problems and the difficulties of proof which legal proceedings may entail, and 
the unsettled character of much of the law on the subject. Perhaps the most 
significant objection is that the traditional model exemplified by the Trail 
Smelter case is concerned largely with affording reparation as a response to 
violations of international law. Such a system is inherently bilateral and 
confrontational in character: it assumes that ‘injured states’ whose rights are 

                                                 
58 Se eksempelvis merkereglene under biosafety-protokollen (2000) art. 18. 
59 Se eksempelvis Kyoto-protokollen (1997) art. 2. 
60 Det mest nærliggende eksempel på dette var sverdfisk-saken der EU ønsket å bringe saken inn for 
tvisteløsning i WTO med påstand om at Chiles forbud mot å lande sverdfisk i Chile var i strid med 
WTO-regelverket, mens Chile ønsket å bringe saken inn for ITLOS med påstand om at EUs fiske 
utenfor Chiles økonomiske sone var i strid med havrettstraktaten. Saken ble løst gjennom forhandlinger 
mellom EU og Chile før den kom opp til behandling for tvisteløsningsorganene, se case concerning the 
Conservation and Sustainable Exploitation of Swordfish Stocks in the South-Eastern Pacific Ocean 
(ITLOS no. 7) og Chile - Measures Affecting the Transit and Importation of Swordfish (WTO dok. 
WT/DS193). 
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affected are the primary actors in seeking compliance with legal standards of 
environmental protection. 

 
Det er verdt å merke seg disse synspunktene, som kommer fra forfattere med en solid 
bakgrunn i en ”common law” tradisjon der nettopp verdien av rettspraksis settes høyt. 
 
Synspunktene som er presentert ovenfor, særlig under punkt 6, gir etter mitt syn 
grunnlag for en mer nyansert oppfatning av hvilken rolle en internasjonal 
miljødomstol vil kunne spille. På bakgrunn av gjennomgangen kan det antydes at en 
primær funksjon for en internasjonal miljødomstol vil kunne være å løse tvister om 
bilaterale rettsforhold. Der det er snakk om konflikter knyttet til en stats 
gjennomføring av forpliktelser under en multilateral miljøavtale, er det ikke 
nærliggende å gi en miljødomstol noen fremtredende funksjon. Videre er avklaring av 
rettstilstanden en funksjon som vil kunne være viktig. En tredje funksjon som kan 
fremheves er det å utgjøre et motstykke til andre internasjonale domstoler. For de 
øvrige funksjonene som er nevnt ovenfor, vil en internasjonal miljødomstol etter 
forholdene kunne spille en viss rolle, men her vil det kunne være vel så viktig å 
utvikle effektive gjennomførings- og kontrollmekanismer. 
 
Generelt må det fremheves at utviklingen innenfor internasjonal miljørett går i retning 
av multilateral regulering av miljøspørsmål, og at det også er en viss tendens i retning 
av å etablere egne mekanismer for gjennomføring og kontroll under de enkelte 
avtalene. Videre viser statenes praksis så langt at det er liten vilje til å gjøre bruk av 
internasjonale domstoler i miljøsaker. 
 
Alt i alt innebærer dette at en internasjonal miljødomstol muligens vil kunne bidra til 
en gjennomføring av traktater og respekt for andre relevante regler. Imidlertid vil 
disse funksjonene også kunne ivaretas av andre domstoler. Dersom det skal foretas en 
prioritering der etablering av en internasjonal miljødomstol skal holdes opp mot andre 
institusjonelle tiltak for å sikre et betryggende vern av miljøet, bør etableringen av en 
internasjonal miljødomstol etter min oppfatning havne langt nede på 
prioriteringslisten. Det vil være langt viktigere å arbeide for en koordinering av de 
mange instrumentene og institusjonene som finnes i internasjonal miljørett, samt å 
sikre en bedre samordning mellom miljøavtaler og andre relevante avtaler innen 
folkeretten.  
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