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1 Innledning 

1.1 Problemstilling 

I internasjonal rett har statene lenge vært sett på som de eneste subjektene. Det er statene 

som inngår bilaterale- og multilateraleavtaler, konvensjoner og traktater, og således blir 

statene pålagt plikter, men nyter også godt av rettigheter. Utviklingen av internasjonal rett, 

spesielt i tiden etter 2. verdenskrig, har sett en viss forandring av denne oppfatning – indi-

videt og andre ikke-statlig aktører har blitt inkludert i diskusjonen. I første omgang har in-

divider blitt innvilget enkelte rettigheter i den internasjonale retten, hovedsakelig gjennom 

utarbeidelsen av menneskerettighetene. Med en utvikling av individets rettigheter, skulle en  

tro at individets plikter også ble inkludert, men på det området har utviklingen vært en an-

nen. Individets plikter i den internasjonale retten har hovedsakelig begrenset seg til krigs-

forbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten hvor det i det etterfølgende har blitt etab-

lert ad hoc-tribunaler. En permanent ordning for denne type forbrytelser kom til med etab-

leringen av Den Internasjonale Straffedomstol (heretter ”ICC”).  

De forpliktelser for individet som har blitt stadfestet er således av begrenset omfang, og 

spørsmålet bli så om det har blitt eller kan etableres forpliktelser for individet på andre om-

råder i den internasjonale retten. Særlig aktuelt er spørsmålet på et område som stadig blir 

mer utbredt – internasjonal terrorisme.  

 

Dermed er man kommet til kjernen av denne oppgaven. Oppgaves problemstilling er å ana-

lysere hvorvidt individer har forpliktelser i internasjonal rett, da spesielt i mellomstatlige 

avtaler og i forbindelse med internasjonale terrorhandlinger. Det vil også til en viss grad  

vurderes om det kan oppstilles ansvar under de samme omstendigheter. 

 

Problemstillingen søker altså å belyse individets stilling og dermed gå utover det tradisjo-

nelle perspektivet i internasjonal rett med stater som det eneste subjekt. Likevel kommer 

man ikke bort fra at staten er en betydelig aktør i forhold til individet, således må statens 

rolle til en hvis grad behandles.  
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For dermed å bedre kunne plassere oppgavens problemstilling i den riktige kontekst, vil det 

i det følgende bli gjort en kort beskrivelse av de temaer det vil bli avgrenset mot. 

 

1.2 Tema 

Ved internasjonale terrorhandlinger kan søken etter en ansvarlig part være utfordrende. 

Et utgangspunkt for denne søken kan finnes i at ansvar hovedsakelig kan deles inn i tre 

kategorier; statsansvar, statens ansvar for individer og individansvar I tillegg eksisterer 

betegnelsen ”state-sponsored terrorism” som også vil behandlet. 

 

Kategorien betegnet som statsansvar omfatter de tilfeller der en folkerettsregel har blitt 

brutt av et statlig organs handlinger eller unnlatelser. 

Ansvaret oppstår altså når det foreligger et brudd på en forpliktelse staten har påtatt seg, for 

eksempel gjennom en bilateral avtale, og det dermed er en annen stat som er krenket. Det 

er således bare stater som er krenket som kan gjøre ansvaret gjeldende. 

Bestemmelsen for dette ansvaret kommer til uttrykk i FNs folkerettskommisjons regler om 

statsansvar: 

 

”There is an internationally wrongful act of a State when conduct consisting of an 

action or omission: 

a) is attributable to a State under international law; and  

b) constitutes a breach of an international obligation of the State.” 
1
  

 

Bestemmelsen uttrykker altså at handlingen må kunne tilskrives staten. I enkelte tilfeller 

kan vurderingen om et organ kan ”tilskrives” staten avgjøres raskt nok, for eksempel vil det 

ikke være noen tvil om ansvar dersom statens utøvende makt har iverksatt en folkerettsstri-

dig intervensjon overfor en annen stat.
2
  

                                                 

 

1
 Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, art. 2  

2
 Ruud (2006) s. 295 
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I mange andre tilfeller derimot kan det være tvilsomt hvilket forhold det er mellom staten 

og den som har begått den folkerettsstridige handling eller unnlatelse. Med det nærmer man 

seg den neste kategorien; statens ansvar for individer. 

 

Statens ansvar for handlinger utført av individer er avhengig av en vurdering av de konkre-

te forhold. På den ene side er staten ikke umiddelbart ansvarlige for handlinger som har sitt 

grunnlag i eller utgår fra denne staten. På den andre siden har det gjennom rettspraksis fra 

den internasjonale domstol i Haag (heretter ”ICJ”) blitt åpnet for at det kan etableres ansvar 

for staten.  

Dette kommer til uttrykk i saken Nicaragua v. USA, der domstolen om forholdet mellom 

stat og ikke-statlig aktør uttaler følgende: 

 

“A partial dependency, the exact extent of which the Court cannot establish, may 

be inferred from the fact that the leaders were selected by the United States, and 

from other factors such as the organisation, training and equipping of the force, 

planning of operations, the choosing of targets and the operational support provid-

ed.”  

 

Før forholdet videre oppsummeres slik: 

 

”For the United States to be legally responsible, it would have to be proved that 

that State had effective control of the operations in the course of which the alleged 

violations were committed.”
 3 

 

Vilkåret som oppstilles for å etablere statlig ansvar for individuelle handlinger er altså et 

spørsmål om staten kan utøve ”effektiv kontroll” over slike handlinger. Som sitatet viser 

                                                 

 

3
 Nicaragua v. USA, avsnitt 123-124 
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var staten relativt involvert med den ikke-statlige aktør, men domstolen kom altså til at det 

ikke ble utøvd den tilstrekkelig kontroll. 

Selv om denne avgjørelsen har vært omstridt, det har blant annet blitt hevdet at terskelen 

for å etablere ansvar er for høy, består dette vilkåret om ”effektiv kontroll” over spesifikke 

handlinger.
4
 

 

En kategori for ansvar som har fått økt oppmerksomhet i det siste, spesielt etter angrepene i 

USA 11. September 2001, betegnes som ”state-sponsored terrorism”. Denne kategorien 

dekker praktisk utfordrende forhold, og kan sies å være en mellomting mellom kategoriene 

statsansvar og statens ansvar for individer, men som også har et uavklart grunnlag i interna-

sjonal rett. 

Kategorien retter seg mot tilfeller der staten har muligheten til å utøve kontroll over indivi-

ders handlinger, men hvor staten likevel tolererer og muligens også oppfordrer til disse 

terrorhandlingene. Typiske tilfeller omfatter såkalt ”harbouring”, som kan forsøkes oversatt 

med at staten huser eller skjuler terrorister. Her er altså teorien at det kan oppstilles ansvar 

for staten, selv om terrorhandlingen som sådan ikke kan tilskrives staten som en statshand-

ling, når den unnlater å hindre individers terrorhandlinger. 

 

For temaet om statens generelle ansvar, har det blitt stilt spørsmål i teorien om sammen-

hengen mellom stat og ikke-statlig aktør har beveget seg fra vilkåret om effektiv kontroll, 

til en lavere terskel hvor en stat pålegges ansvar allerede ved toleranse og oppmuntring, 

altså ved ”state-sponsored terrorism”. Foreløpig har dette blitt besvart negativt, slik at ”ef-

fektiv kontroll” fortsatt består som vilkår i retten på dette området.
5
 

 

Når de temaer det avgrenses mot da er presentert, må fokuset rettes mot temaet for 

problemstillingen: Individets ansvar. 

                                                 

 

4
 Duffy (2005) s. 50 

5
 Duffy (2005) s. 55 
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Individansvar er det ansvar og de forpliktelser som oppstilles for det enkelte individ i den 

internasjonale retten, og dette er som kjent kjernen av oppgavens problemstilling. Følgelig 

vil individets stilling på forskjellige områder bli behandlet gjennom oppgaven, med hoved-

problemstilling vedrørende individets eventuelle forpliktelser i mellomstatlige avtaler. 

 

Oppgavens tema må også spesifiseres i forhold til skillet mellom forpliktelse og ansvar. 

Som det fremgår av problemstillingen er det individets eventuelle forpliktelser som oppstil-

les i mellomstatlige avtaler som er hovedfokuset. 

Likevel kan man vanskelig behandle forpliktelser og ansvar separert og isolert, slik at opp-

gaven vil måtte behandle ansvaret til en viss grad. En fullstendig behandling av ansvaret for 

denne oppgavens vedkommende vil imidlertid bli for omfattende da en analyse av ansvaret 

vil kunne føre med seg flere spørsmål om blant annet instanser, jurisdiksjon og omfattende 

prosessuelle faktorer som vil falle utenfor problemstillingens kjerne. 

 

1.3 Kilder og metode 

Oppgaven vil først behandle to teoretiske fremstillinger for hvordan forpliktelser og ansvar 

kan pålegges. Videre vil enkelte eksempler fra generell folkerett bli presentert, før oppga-

vens hovedsaklige problemstilling behandles: individets forpliktelser i mellomstatlige avta-

ler. 

 

Oppgaven vil avgrense kildene for de mellomstatlige avtaler til kun å inkludere De Forente 

Nasjoners (heretter ”FN”) 13 multilaterale konvensjoner for bekjempelse av terrorisme.
6
 

                                                 

 

6
 De aktuelle konvensjonene som er trådt i kraft er: 

1. Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft 

[Tokyo-konvensjonen]  

2. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft [Haag-

konvensjonen] 
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Denne avgrensningen gjøres for det første på bakgrunn av FNs rolle for den internasjonale 

koordineringen for bekjempelse av terrorisme. For det andre avgrenses det slik på bakgrunn 

av at konvensjonene følgelig er helt sentrale i internasjonal rett for bekjempelse av terror-

isme da de har vid global oppslutning; til eksempel har terrorfinansiering-konvensjonen 

                                                                                                                                                    

 

3. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Avia-

tion [Montreal-konvensjonen] 

4. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally 

Protected Persons, including Diplomatic Agents [Diplomat-konvensjonen]  

5. International Convention against the Taking of Hostages [Gissel-konvensjonen] 

6. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material [Kjernekraft-

konvensjonen] 

7. Protocol on the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving Inter-

national Civil Aviation, tillegg til Convention for the Suppression of Unlawful Acts 

Against the Safety of Civil Aviation [Montreal-protokollen] 

8. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime 

Navigation [Maritim-konvensjonen] 

9. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms 

Located on the Continental Shelf [Platform-protokollen] 

10. Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection 

[Plastiske eksplosiver-konvensjonen] 

11. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings [Terrorbombe-

konvensjonen]  

12. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism  [Ter-

rorfinansiering-konvensjonen]  

13. International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism [Atom-

terror-konvensjonen] 
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180 stater som part per november 2012.
7
 Et mer konkret eksempel ser man av hvordan den 

norske regjeringen i 2006 uttrykker seg om FNs konvensjoner: 

 

“Norge var blant de første land som ratifiserte alle de 13 konvensjonene. Norge 

legger stor vekt på at disse konvensjonene følges opp av samtlige av FNs 

medlemsland, noe vi også har bidratt til gjennom bilateral og multilateral assis-

tanse.”
8
 

 

Også fra FNs sikkerhetsråd er det resolusjoner som omfatter terrorisme, enkelte i anledning 

av konkret hendelser, andre igjen av mer generell karakter. Til eksempel ble det gitt en re-

solusjon i etterkant av terrorangrepene 11. September 2001 som en respons på disse hen-

delsene, men som samtidig vedtok generelle føringer for staters forpliktelser i forhold til 

terrorisme.
9
 

Likevel vil disse ikke bli inkludert i det videre da problemstillingen søker å kartlegge mer 

generelle forpliktelser for bekjempelsen av terrorisme enn det som kommer til uttrykk i 

konkret utformede resolusjoner. Videre er det følgelig også mange regionale konvensjoner 

og nasjonale lover på området, men det vil også avgrenses mot disse. 

 

Oppgavens hoveddel vil således analysere om og eventuelt hvordan konvensjonene for 

bekjempelse av terrorisme pålegger individer og ikke-statlige aktører forpliktelser.  

Under dette vil det bli sett på hvem konvensjonens bestemmelser rettes mot, hva bestem-

melsene søker å regulere og på hvilken måte det blir regulert. 

For øvrig bemerkes at konvensjonene kun retter seg mot internasjonal terrorisme og der-

med vil oppgaven gjøre det samme. 

 

                                                 

 

7
 UN Treaty Collection; Status (2012) 

8
 Utenrikspolitisk strategi for bekjempelse av internasjonal terrorisme (2006)  

9
 FNs Sikkerhetsråd, resolusjon 1373 (2001) 
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Som det her fremkommer vil oppgaven ha et utpreget fokus på primærkildene – konven-

sjonene. Dette kommer av flere grunner. For det første er oppgavens fokus nettopp en ana-

lyse av de aktuelle konvensjonene. For det andre har individets forpliktelser generelt i in-

ternasjonal rett kun fått begrenset oppmerksomhet i teorien, og dette gjelder i enda større 

grad for de forpliktelser som pålegges av konvensjonene. Dermed er det også begrenset 

materiale tilgjengelig som kan støtte opp under analysene. Med dette som bakteppe, frem-

står det som enda viktigere å behandle dette området og prøve å bidra til å skape klarhet i 

den gjeldende situasjonen.  

 

Metoden som vil bli anvendt styres i stor grad av at kildene begrenses til internasjonale 

konvensjoner. Således vil tolkningen bli gjort med utgangspunktet i Wien-konvensjonen 

om traktattolkning som er ansett som kodifisering av gjeldende rett slik at den vil få virk-

ning selv for stater som ikke har ratifisert konvensjonen.
10

 Som en del av oppgaven vil også 

de teoretiske fremstillinger under kapittel 2 anvendes som tolkningsmiddel av konvensjo-

nene.   

 

1.4 Enkelte definisjoner 

Hva som ligger i de aktuelle begrepene som vil bli brukt i denne oppgaven vil forsøkt bli 

utdypet i det følgende. Det må allikevel merkes at mer utfyllende definisjoner som går ut 

over det som kreves for oppgavens problemstilling vil det bli avgrenset mot da enkelte te-

maer og deres definisjoner er en oppgave i seg selv. 

1.4.1 Terrorisme 

Hva som ligger i begrepet terrorisme er i stor grad problematisert og diskutert i teorien, og 

er i seg selv en oppgave å kartlegge.
11

 For denne oppgavens vedkommende vil det kort bli 

forsøkt klargjort hovedlinjer ved begrepet uten å gå inn på noen dypere og lengre defini-

                                                 

 

10
 Vienna Convention on the Law of Treaties 

11
 Se til eksempel Saul (2006) 
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sjon. En generell definisjon av begrepet er heller ikke ønskelig da det er langt mer fruktbart 

for denne oppgaven å kartlegge hvordan begrepet brukes i konvensjonene som skal analy-

seres. Tilfeller som ellers defineres som terrorisme, men som ikke omfattes av konvensjo-

nene vil således falle utenfor denne oppgavens problemstilling. I motsatt tilfelle vil tilfellet 

nettopp være av interesse for oppgaven, selv om det faller utenfor en ”normal” definisjon.  

 

Likevel vil det i første omgang forsøkes å kort angi generelle hovedlinjer, med enkelte spe-

sifikasjoner i utdypingen av begrepet terrorisme. 

I følge Antonio Cassese er det flere faktorer som peker mot en felles forståelse for begrepet 

terrorisme, selv om man så langt ikke har kunnet enes om en konkret definisjon. Cassese 

viser til den Arabiske Liga, the Organization of African Union, the Conference of Islamic 

States og til flere resolusjoner av FNs Generalforsamling for å påpeke fellestrekk i søken 

på en definisjon av begrepet terrorisme og sammenfatter det slik: 

 

”[T]errorism consists of (i) acts normally criminalized under any national penal 

system, or assistance in the commission of suchs acts whenever they are perfor-

med in time of peace; those acts must be (ii) intented to provoke a state of terror in 

the population or to coerce a state or an international organization to take some 

sort of action; and finally (iii) are politically or ideologically motivated; that is, are 

not based on the pursuit of private ends.”
12

 

 

Dette er altså én angivelse av en kort definisjon fra juridisk teori, men mer aktuelt for den-

ne oppgaven er altså de angivelser av begrepet terrorisme som finnes i konvensjonene selv, 

og dette vil i det følgende behandles. 

 

De enkelte konvensjonenes angivelser av sitt virkeområde er av varierende karakter, men 

terrorfinansiering-konvensjonen kan være et utgangspunkt for hvilke handlinger konven-

                                                 

 

12
 Cassese (2008) s. 164 
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sjonene retter seg mot. I terrorfinansiering-konvensjonen artikkel 2.1 vises det nemlig blant 

annet til ni av de andre konvensjonene for å vise til hvilken type handlinger det siktes til 

når man i konvensjonen tar for seg å bekjempe finansiering av terrorisme. Det er altså ikke 

en eksplisitt definisjon av terrorisme som blir gitt av konvensjonen, men den gir som et 

utgangspunkt god veiledning for en forståelse av begrepet i konvensjonskonteksten og 

hvilke handlinger som kan omfattes. Dermed omfattes blant annet handlinger som flykap-

ring, forbrytelser mot diplomater, gisseltaking, bombing og forbrytelser mot flyplasser, 

plattformer og skip. 

 

I tillegg viser den samme bestemmelsen, i bokstav b, til andre handlinger som eventuelt 

ikke skulle omfattes av de konvensjoner det blir henvist til. Dermed blir det også her gitt 

om ikke en definisjon av terrorisme, så i det minste en beskrivelse av handlinger som kan 

omfattes. Bestemmelsen uttrykker som følger: 

 

”(b) Any other act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or 

to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of ar-

med conflict, when the purpose of such act, by its nature or context, is to intimida-

te a population, or to compel a government or an international organization to do 

or to abstein from doing any act.”
13

 

 

For en viss forståelse av begrepet terrorisme i henhold til konvensjonene er dette et godt 

utgangspunkt. Utover dette vil konvensjonenes enkelte handlingsregler være utfyllende for 

hvilke tilfeller som omfattes, og dette vil behandles videre under analysen av konvensjone-

ne. 

1.4.2 Individer/Ikke-statlige aktører 

Denne oppgavens problemstilling søker å analysere individers forpliktelser, mens statens 

forpliktelser kun vil inkluderes der dette har betydning for individer. Oppgaven vil veksle 

                                                 

 

13
 Terrorfinansiering-konvensjonen, art. 2.1 bokstav b 
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noe i begrepsbruken mellom individ og ikke-statlig aktør. Dette kommer av at begrepene 

brukes noe om hverandre i det materiale som legges til grunn, og følgelig også at de to be-

grepenes omfang ikke er markant adskilt.  

Begrepet ”individer” er relativt klart i seg selv, men fortjener likevel visse spesifiseringer. 

Det siktes i førte omgang til fysiske enkeltpersoner, men også til flere personer samlet i en 

gruppe eller organisasjon. Dernest vil også juridiske personer omfattes av dette, og med det 

nærmer man seg områder som bedre kan betegnes som ”ikke-statlige aktører”.  

Man ser altså at skillet mellom individ og ikke-statlig aktør er flytende, det sentrale er like-

vel en felles avgrensning mot stater.  

I teorien har ikke-statlige aktører blitt betegnet som grupperinger, objekter eller institusjo-

ner som ikke er stater eller representanter for stater, men som likevel opererer på et interna-

sjonalt nivå og som har betydning for den internasjonale samhandling.
14

 

 

For øvrig bemerkes det at det for denne oppgavens vedkommende ikke vil være nødvendig 

å kategorisere individer ytterligere. Dette fordi skillet mellom for eksempel terrorist, fri-

hetskjemper, aktivist og lignende ikke vil ha noe for seg i forhold til konvensjonene da dis-

se kun retter seg mot personer generelt. 

 

1.5 Oppgavens struktur 

Utover å belyse og besvare problemstillingen, blant annet ved hjelp av de teoretiske ram-

meverk, legger oppgaven opp til å plassere temaet i den internasjonale retten.  

I kapittel 2 presenteres to teoretiske rammeverk til bruk som verktøy i prosessen med å 

analysere forpliktelsene. Disse rammeverkene vil i første omgang anvendes i annen del av 

kapittel 2 når forpliktelser i generell folkerett behandles.  

I kapittel 3 presenteres konvensjonene for bekjempelse av terrorisme, med fokus på å 

fremheve konvensjonenes struktur og oppbygning.  

                                                 

 

14
 Arts (2005) s. 179 
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De konkrete forpliktelser som pålegges i konvensjonene vil i kapittel 4 analyseres ut ifra 

hvem de rettes mot og typen forpliktelse. Analysen vil også her anvende rammeverkene 

presentert i kapittel 2. Kapittelet avsluttes med slutninger fra analysene.  

Avslutningsvis vil det i kapittel 5 bli gjort en oppsummering, i tillegg til en vurdering av 

temaet plassert i en noe større kontekst. 
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2 Folkerettslige prinsipper for å tillegge ikke-statlige aktører 

forpliktelser  

2.1 Et generelt overblikk 

Grunntanken i og om internasjonal rett er at den er kommet til av stater, for stater. Interna-

sjonal rett fokuserer mot de enkelte stater for å forsikre at disse inntar tiltak i sin nasjonale 

rett for å sikre ønskede og unngå uønskede handlinger innenfor sitt territorialområde. Såle-

des kan man i utgangspunktet og forenklet si at internasjonal rett er for stater, mens ikke-

statlige aktører hører inn under nasjonal rett. Dette har tradisjonelt vært den rådende opp-

stilling, men utviklingen har ført til at de skarpe skillene ikke lenger består og at dette synet 

må nyanseres.  

Gjennom folkerettens utvikling har individets stilling forandret seg og folkeretten tillegger 

stadig individet mer betydning. Ikke bare er det individet som har hatt en utvikling i folke-

retten, også andre ikke-statlige aktører som multinasjonale selskaper og ”non-governmental 

organizations” blir stadig mer sentrale. Dermed inntar ikke-statlige aktører som individer 

og private selskaper i stadig større grad en rolle hvor de deltar direkte i internasjonale, 

rettslige relasjoner med stater. Således er det ikke lenger mulig å anse stater som det eneste 

subjektet i internasjonal rett, og det er en økende vilje til å vurderer individer, i første om-

gang på enkelte områder, som subjekter i internasjonal rett.  

Selv om ikke-statlige aktører får stilling som subjekt i internasjonal rett, må også dette ny-

anseres da man kan skille mellom det å kunne hevde rettigheter og det å bli pålagt plikter 

og ansvar. Til eksempel har individer fått en fremtredet rolle som rettighetshavere gjennom 

utviklingen av internasjonale menneskerettigheter, en posisjon som i dag ikke er betvilt.  

Umiddelbart må det bemerkes at det ikke er individet som rettighetshaver som er denne 

oppgavens tema, men derimot individet som plikt- og til dels ansvarssubjekt.  

I teorien har det også blitt anerkjent, særlig i den senere tid, at individer kan anses som 

plikt- og ansvarssubjekt i internasjonal rett på enkelte områder, men utviklingen her har sett 

langt mindre fremgang enn hva tilfellet er for individets rettigheter. Likevel kan etable-

ringen av ICC være en manifestasjon av en utvikling som går mot en mer sentralisert hånd-



 14 

heving av ikke-statlige aktørers rolle i internasjonal rett.
15

 Ytterligere om ICC og forpliktel-

ser derunder blir behandlet under punktet om direkte forpliktelser, punkt 2.4. 

I det følgende vil det først bli gitt en teoretisk fremstilling av hvordan forpliktelser i inter-

nasjonal rett kan bli pålagt den ikke-statlige aktør. Deretter vil det bli forsøkt å fremstille 

utviklingen for individet som plikt- og ansvarssubjekt i den generelle folkeretten. 

 

2.2 Teoretisk fremstilling av forpliktelser i Internasjonal rett 

Som det vil fremkomme av det følgende kan forpliktelser bli pålagt på forskjellige måter, 

fortrinnsvis på forskjellige nivåer, og disse nivåene er i sin tur avgjørende for hvordan for-

pliktelser og ansvar praktiseres. Da denne oppgavens mål er å analysere ikke-statlige aktø-

rers status som plikt- og ansvarssubjekt kan det være fordelaktig å plassere disse forpliktel-

sene i et rammeverk for bedre å kunne forstå hvordan de blir pålagt. 

Under dette punktet vil derfor to teoretiske fremstillinger bli presentert; først en vinkling 

lagt frem av John H. Knox, dernest ”Drittwirkung”-doktrinen. 

2.2.1 Knox-pyramiden 

John H. Knox lanserte i sin artikkel ”Horizontal Human Rights Law”
16

 et teoretisk ramme-

verk for hvordan forpliktelser blir plassert på ikke-statlige aktører i form av en pyramide 

bestående av fire nivåer.  

Denne pyramiden er riktignok basert på plikter innen internasjonale menneskerettigheter, 

slik at for at denne fremstillingen skal kunne ha overføringsverdi må sammenhengen mel-

lom rettigheter og forpliktelser bemerkes. En rettighet kan ikke oppstå fra løse luften, men 

må springe ut av et grunnlag. Dette grunnlaget må være en forpliktelse for eksempel om en 

handling eller unnlatelse av en handling, slik at det oppstår nettopp en rettighet. Denne for-

bindelse kan være sammensatt slik som man ser med menneskerettigheter, som følgelig er 

et område med en rekke rettigheter. De tilhørende forpliktelsene derimot er spredt utover 

                                                 

 

15
 Meron (2006) s. 271 

16
 Knox (2008) 
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forskjellige områder. Til eksempel relaterer plikten til ikke å begå folkemord
17

 seg til ret-

tigheten til liv i konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.
18

 

Under internasjonale menneskerettigheter er således rettighetene forbundet med forpliktel-

ser fra andre området. Likeledes er det med området for denne oppgaven; internasjonal 

terrorbekjempelse angir forpliktelser som svarer til rettigheter. Premissene lar seg med det 

overføre til bruk for denne oppaven, og i det følgende vil dette teoretiske rammeverket for 

angivelse av forpliktelser bli behandlet. 

Pyramiden, bestående av fire nivåer, blir beskrevet som følger: 

 

”At its lowest level of involvement, human rights law contemplates that states ha-

ve general duties to restrict private actions that interfere with the enjoyment of 

human rights, but leaves to the governments the task of specifying the resulting 

private duties. At the next level, human rights law itself specifies the private duties 

that governments are obliged to impose. At both of these levels, international law 

imposes private duties indirectly, as a secondary effect of the duties it places di-

rectly on states. At a higher level of involvement, human rights law directly places 

duties on private actors but continues to leave enforcement of those duties to do-

mestic law. Finally, at the highest level of involvement, human rights law enforces 

private duties at the international level, through international tribunals or other in-

stitutions.”
19

  

 

På det laveste nivået av pyramiden, nivå 1, bemerker (”contemplates”) menneskerettighe-

tene at stater har generelle plikter til å begrense individers handlinger slik at de ikke bryter 

med menneskerettighetene. På dette nivået er det opp til staten å spesifisere pliktene til in-

dividet. Dette er følgelig en svak forpliktelse og svarer til kun å sikre at rettighetene blir 

                                                 

 

17
 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, art. 1 

18
 International Covenant on Civil and Political Rights, art. 6.1 

19
 Knox (2008) s. 18 
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bevart. Likevel er det å sikre en rettighet mer enn det å forhindre direkte brudd på den, det 

krever en aktiv handling fra staten.
20

 

Et godt eksempel på en slik forpliktelse som kan plasseres på nivå 1, kommer til uttrykk i 

konvensjonen om sivile og politiske rettigheter: 

 

”Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to 

all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recogni-

zed in the present Covenant (…).”
21

 

 

Denne bestemmelsen innfører altså rettighetene inntatt i konvensjonen. Disse rettighetene 

har således staten forpliktet seg til sikre, på hvilken måte er dog overlatt til staten slik at det 

i sin tur er opp til staten å formulere forpliktelsene for individer og ikke-statlige aktører. 

Dermed er forpliktelsene for individer indirekte i konvensjonskonteksten, mens forpliktel-

sene i intern rett først blir direkte når staten innfører dem. 

 

På det neste nivået av pyramiden, nivå 2, spesifiserer (”specifies”) menneskerettighetene de 

plikter som staten forplikter seg til å innføre. Et eksempel som kan plasseres på et slikt nivå 

2, finner man i Kvinnediskrimineringskonvensjonen: 

 

”States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination 

against women in other areas of economic and social life (…).”
22

 

 

Her søkes å eliminere diskriminering av kvinner, og dette skal gjøres blant annet ved å sik-

re like rettigheter til banklån, huslån og all annen form for finansiering (”The right to bank 

loans, mortgages and other forms of financial credit”). På dette nivået legges det altså stør-

                                                 

 

20
 Knox (2008) s. 21 

21
 International Covenant on Civil and Political Rights, art. 2.1 

22
 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, art. 13 
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re føringer for hvilke og hvordan staten kan innføre tiltak, men overlater til staten selv øv-

rig spesifisering og ikke minst håndheving. 

Det man må merke seg på disse laveste nivåene er at forpliktelsene pålagt den ikke-statlige 

aktør av den internasjonale retten, er indirekte i konvensjonskonteksten. Dette kommer som 

en konsekvens av at forpliktelsene kun er direkte pålagt staten.  

 

På nivå 3 av pyramiden blir forpliktelser plassert (”places”) direkte på ikke-statlige aktører. 

Man ser da skillet fra nivåene 1 og 2 der ikke-statlige aktører er bundet indirekte via nasjo-

nal rett, mens man på dette nivået er direkte forpliktet av den internasjonale retten.  

Forpliktelser på dette nivå finner man for eksempel i internasjonal strafferett og blant annet 

i Folkemordkonvensjonen:  

 

”The Contracting Parties confirm that genocide, whether committed in time of 

peace or in time of war, is a crime under international law which they undertake to 

prevent and to punish.”
23

 

 

Man ser av dette at forpliktelsen til å unnlate å begå folkemord blir spesifisert og plassert 

av den internasjonale retten, men at håndhevingen blir etterlatt til staten. 

 

På toppen av pyramiden, på nivå 4, håndhever (”enforces”) den internasjonale retten direk-

te forpliktelser på ikke-statlige aktører gjennom internasjonale tribunaler eller andre institu-

sjoner. En situasjon som dette finner man blant annet i forhold til ICC der domstolen, un-

derlagt spesifikke betingelser, kan dømme ikke-statlige aktører på et internasjonalt nivå. 

Disse betingelsene for å dømme på internasjonalt nivå går på domstolens rolle i forhold til 

de nasjonale domstoler og skal behandles ytterligere under punkt 2.4 om direkte forpliktel-

ser. For dette punkts vedkommende bemerkes det kun kort at ICC kun kan iverksette en 

                                                 

 

23
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prosess dersom en nasjonal straffeforfølgning ikke er mulig eller kan gjennomføres effek-

tivt.
24

  

 

Med dette ser man de fire nivåer forpliktelser kan pålegges ikke-statlige aktører og indivi-

der. Denne fremstillingen vil bli tatt med videre i oppgaven for å illustrere de forskjellige 

type forpliktelser som pålegges under FN-konvensjonene. 

 

Dette er altså én teoretisk fremstilling av forpliktelsene, men på ingen måte den eneste. 

Derfor vil det i det følgende bli behandlet en alternativ fremstilling, doktrinen om Drittwir-

kung. 

2.2.2 Drittwirkung-doktrinen 

Denne doktrinen relaterer seg  i stor grad til det som i norsk teori blir kalt læren om tredje-

partsvirkning, og da begrepet tredjepartsvirkning er utfordrende å definere utover det å 

henvise til Drittwirkung-doktrinen vil oppgaven i all hovedsak forholde seg til det sistnevn-

te begrep. 

Doktrinen om drittwirkung har sin opprinnelse i tysk teori fra etterkrigstiden, og er basert 

på den tyske grunnlovens form da denne hadde stort fokus på menneskerettigheter - rettig-

heter som staten etter lovens system var forpliktet til å overholde i forhold til individer. 

Med det ble rettighetsbestemmelsene gitt indirekte anvendelse i forholdet mellom private. 

Om denne utviklingen og diskusjonen blir det uttrykt: 

 

”Imidlertid var det omstridt om rettighetene kunne anvendes i rent privatrettslige 

forhold, og eventuelt på hvilke områder og i hvilke omfang. Dette hadde sammen-

heng med at en tredjepartsvirkning hadde som konsekvens at det ene individets 

forankrede grunnlovsrettigheter måtte tolkes innskrenkende til fordel for et annet 

                                                 

 

24
 Rome Statue of the International Criminal Court, art. 17  



 19 

individ. Et annet problem ved en slik tolkning var risikoen for at det ble grepet inn 

i den private autonomi på en slik måte at partenes rettigheter ble innskrenket.”
 25

   

 

Videre blir det i Drittwirkung-doktrinen oppstilt skille mellom direkte og indirekte virk-

ning, et skille man også ser under fremstillingen om Knox-pyramiden.  

Om de forskjellige virkningene, knyttet til den tyske opprinnelsen, kan man utlede at en 

direkte tredjepartsvirkning innebærer at individer kan holdes ansvarlige og pålegges plikter 

direkte etter den tyske grunnlovens bestemmelser.  

På en annen side kan staten, etter den indirekte virkning, ikke holdes direkte ansvarlig for 

individuelle handlinger, men ”for sine unnlatelser ved ikke å ha iverksatt tilstrekkelige til-

tak for å hindre at en privatperson krenker konvensjonens bestemmelser”.
26

  

 

Her ser man likhetstrekkene til nivåene i Knox-pyramiden; den direkte virkning finner man 

igjen på nivå 3 og 4, mens den indirekte virkning svarer til nivåene 1 og 2. Med dette ser 

man at Knox-fremstillingen, da representert ved sitatet om nivåene i pyramiden, er mer 

nyansert i sin fremstilling. Dette må nok til en viss grad tilskrives det fokus de forskjellige 

rammeverkene har, da Knox har et mer utpreget fokus på individet.  

Som man ser av fremstillingen om direkte tredjepartsvirkninger under Drittwirkung-

doktrinen, omfattes også her de individuelle forpliktelser, men doktrinen blir i langt større 

grad anvendt på området for de indirekte virkninger. Til eksempel er området for indirekte 

virkninger særlig relevant for Europas vedkommende da Den europeiske menneskeretts-

konvensjon (heretter ”EMK”) kun tillater en indirekte tredjepartsvirkning.
27

 

Det må da bemerkes at for denne oppgaven er det individet og den ikke-statlige aktør som 

pliktsubjekt som hovedsakelig er fokuset. Dette kan, som det fremkommer, likevel ikke 

holdes helt separert fra individets ansvar eller fra statens rolle i forhold til individet. 
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Dermed må umiddelbart forskjellene mellom forpliktelser og ansvar trekkes frem, og det 

må minnes på at oppgaven i utgangspunket begrenser seg til individet i forhold til interna-

sjonal rett.  

Forpliktelsene for et individ kan nemlig være de samme uavhengig om de kommer direkte 

fra en internasjonal konvensjon eller indirekte fra nasjonal lovgivning, forskjellen her 

dreier seg kun om forpliktelsene er direkte, nivå 3 og 4 på Knox-pyramiden, eller indirekte, 

nivå 1 og 2 på pyramiden. 

Dette kan da holdes adskilt fra fremstillingen av ansvar. For individet vil et ansvar i inter-

nasjonal rett bare kunne oppstilles på nivå 3 og 4. Da nivå 1 og 2 er avhengig av tiltak fra 

staten, har altså ikke individet på disse nivåene noe ansvar i den internasjonale retten. An-

svaret på nivå 1 og 2 faller dermed på staten, og denne situasjon faller da inn under 

Drittwirkung-doktrinens indirekte tredjepartsvirkninger.  

Når man så befinner seg i en situasjon under doktrinens indirekte tredjepartsvirkninger, 

nærmer man seg en drøftelse om statens positive og negative forpliktelser, også kalt dobbel 

gjennomføringsplikt, og man begynner å bevege seg vekk fra det som er kjernen i problem-

stillingen; individet. Likevel må dette sporet forfølges til en viss grad i det videre da individ 

og stat ikke kan isoleres helt fra hverandre i arbeidet med å kartlegge individets forpliktel-

ser. 

 

Med de teoretiske rammeverk som verktøy for å analysere forpliktelsene, vil oppgaven gå 

videre ved å behandle hvordan forpliktelser pålegges generelt i folkeretten. Her vil blant 

annet forhold under EMK og ICC behandles. 

 

2.3 Indirekte forpliktelser  

Indirekte forpliktelser for individet må sees i sammenheng med den måten folkeretten 

kommer til på. Det er som kjent statene som signerer og eventuelt ratifiserer konvensjoner, 

således er det staten som sådan som er part og som påtar seg forpliktelser. Dette fører til en 

situasjon der staten forplikter seg til å respektere og sikre for eksempel menneskerettigheter 
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eller internasjonal humanitærrett innenfor egen stat.
28

 Staten må derfor gjøre tiltak, for ek-

sempel innføre bestemmelser i nasjonal rett, for å hindre brudd på de aktuelle rettigheter. 

Den situasjonen man ender opp med er at individer og ikke-statlige aktører blir påført plik-

ter i lovgivning og regulering inntatt i den aktuelle staten.  

Skulle et brudd på den interne lovgivning skje, vil altså den ikke-statlige aktøren kunne 

stilles til ansvar i dette landet, men ikke internasjonalt. Utover landegrensene er det staten 

som har pådratt seg forpliktelser og dermed må stå ansvarlig for eventuelle brudd. Individet 

eller den ikke-statlige aktøren har således kun indirekte forpliktelser til den internasjonale 

retten. Dette samsvarer med det som ble beskrevet under punkt 2.2, og denne type forplik-

telser kan dermed kategoriseres på nivå 1 og 2 i pyramiden, eller som de indirekte tredje-

partsvirkinger under Drittwirkung-doktrinen. 

 

Eksempler på denne type forpliktelser finner man til eksempel i internasjonale menneske-

rettigheter og humanitærretten. Her er det slik at det er staten, som direkte part til konven-

sjoner og avtaler, som er forpliktet til å sikre og respektere rettigheter for individet. Fra 

dette kan man ikke utelukke situasjoner der brudd på rettigheter blir påført et individ av et 

annet individ.  

Til eksempel har mennesker i henhold til EMK artikkel 8 rett til respekt for sitt privat- og 

familieliv (”the right to respect for his private and family life”).
29

  

Skulle et brudd på en slik rettighet bli begått av en ikke-statlig aktør har det blitt hevdet at 

et slikt tilfelle ikke kan holdes utenfor det menneskerettigheter omfatter dersom dette sys-

temet skal oppnå en viss grad av effektiv gjennomføring.
30

 Dette må sees på bakgrunn av 

en lengre prosess som begynner med formålet med menneskerettigheter.  
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 Se til eksempel Genévekonvensjonen art. 1, om plikten til å ”ensure respect for the pre-

sent Convention in all circumstances.”  

29
 EMK art. 8 

30
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Siden formålet er å beskytte menneskelig verdighet, og man ser at brudd på dette vel så 

gjerne kan begås av individer, oppstår det en forpliktelse for staten å hindre nettopp slike 

brudd. Denne forpliktelsen kan ikke begrenses til statens egen myndighetsutøvelse, men må 

utvides til også å forhindre ikke-statlige aktørers brudd på menneskerettigheter gjennom 

preventive tiltak, straff og ikke minst en mulighet for den som er utsatt for menneskerettig-

hetsbrudd til å kunne forfølge sitt krav rettslig mot den ikke-statlige aktør som har begått 

bruddet.
31

  

Et slikt tilfelle er kommet til uttrykk i Den europeiske menneskerettsdomstol (heretter 

”EMD”). I saken X and Y v. The Netherlands hadde en mindreårig, psykisk utviklings-

hemmet jente blitt voldtatt på den institusjonen hun var til behandling, riktignok av en per-

son som ikke var ansatt på stedet. På grunn av sin utviklingshemming hadde ikke jenta rett-

slig handleevne og anmeldelse av forholdet ble derfor gjort av faren som verge. Saken ble 

ikke forfulgt av påtalemyndigheten fordi anmeldelsen ikke ble gjort av jenta selv, det forelå 

altså ikke mulighet til å få strafferettslig prøvd forholdet. Dette, mente faren, representerte 

et brudd på EMK artikkel 8 om respekten for privatliv.  

Domstolen fant at det forelå et brudd på denne bestemmelsen og uttalte som følger: 

 

”The Court recalls that although the object of Article 8 is essentially that of pro-

tecting the individual against arbitrary interference by the public authorities, it 

does not merely compel the State to abstain from such interference: in addition to 

this primarily negative undertaking, there may be positive obligations inherent in 

an effective respect for private or family life (…). These obligations may involve 

the adoption of measures designed to secure respect for private life even in the 

sphere of the relations of individuals between themselves.”
 32

 

 

                                                 

 

31
 Meron (2006) s. 467 

32
 X and Y v. The Netherlands 



 23 

Domstolen kom altså til at det forelå en krenkelse av artikkel 8 ved at staten ikke hadde 

sørget for tilstrekkelige prosessregler. Dermed uttrykkes nettopp dette om at statens for-

pliktelser kan måtte omhandle det å innføre tiltak for å forhindre brudd på EMK. Dette om-

fattes som nevnt under punkt 2.2 av Drittwirkung-doktrinen om indirekte tredjepartsvirk-

ninger. Det som i denne sammenheng er særlig interessant er hvilken betydning dette vil få 

for individet.  

I tilfeller som i eksempelet er altså staten den ansvarlige utad mot den internasjonale retten, 

individet har kun indirekte forpliktelser og kan ikke bli stilt ansvarlig.  

I forhold til det nasjonale lovverket derimot, er individet pålagt direkte forpliktelser og kan 

dermed også pålegges ansvar. Så selv om individet i en konvensjonskontekst ikke er an-

svarlig, vil vedkommende kunne bli det overfor staten. For individet selv vil derfor betyd-

ningen av at forpliktelsen kun er pålagt indirekte i konvensjonen få liten betydning når 

vedkommende i neste omgang, avledet av statens stilling, blir pålagt direkte forpliktelser i 

sin interne rett. 

 

Avslutningsvis under dette punkt bør det likevel bemerkes at de groveste brudd på for ek-

sempel menneskerettigheter kan tenkes å falle inn under kategorien ”forbrytelser mot men-

neskeheten” og dermed omfattes av ICCs kompetanse. Dermed beveger man seg fra de 

indirekte forpliktelser over til direkte forpliktelser av typen som behandles under.  

 

2.4 Direkte forpliktelser 

Individer som plikt- og ansvarssubjekt kommer særlig på spissen i forhold til internasjonal 

strafferett, der spørsmålet om enkeltpersoner direkte kan tiltales og straffes for folkerettsli-

ge domstoler har sett en omveltende utvikling etter 2. verdenskrig. 

Første gang en slik prosess ble iverksatt var i 1946 da ledere fra nazistisk side fra 2. ver-

denskrig ble dømt av det internasjonale tribunalet i Nürnberg i Tyskland. Samtidig ble et 

tilsvarende tribunal opprettet i Tokyo for en tilsvarende prosess mot de japanske ledere.  
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Senere har ytterligere to ad hoc-domstoler blitt etablert, henholdsvis Jugoslavia- og Rwan-

dadomstolene. Disse kom til etter resolusjoner av FNs sikkerhetsråd i 1993 og 1994 på 

grunnlag av kompetansen gitt i FN-paktens kapittel VII. 
33

 

Felles for disse domstolene er at enkeltpersoner ble tiltalt og dømt av et internasjonalt tri-

bunal, enten det hadde sin kompetanse bygd på FN systemet eller på særskilte internasjona-

le avtaler.  

Uten å gå mer konkret inn på disse domstolene, er det viktig å merke seg deres betydning 

for domstolen som senere ble etablert, ICC. Etter omfattende arbeid i FN og med elementer 

fra de nevnte ad hoc-domstolene, ble grunnlaget for ICC dannet i vedtektene for Den inter-

nasjonale straffedomstol 17. Juli 1998 (heretter ”Roma-vedtektene”).  

Roma-vedtektene angir i artikkel 5 hvilke type handlinger ICC kan behandle og disse om-

handler folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser og aggresjonsforbry-

telser. Dette resulterer i at for de nevnte tilfellers vedkommende er det klare forpliktelser til 

å unnlate handlinger som omfattes av bestemmelsene.  

 

Forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser kan i prinsippet også være terror-

handlinger slik at ansvar for en terrorhandling kan bli stilt gjennom Roma-vedtektene og 

dermed omfattes av den kompetanse som er gitt ICC til å tiltale og dømme. Dette avhenger 

da av Roma-vedtektenes artikler 5 til 8, og en tolkning av artiklene 6 til 8 som nærmere 

angir definisjoner av de forbrytelseskategorier ICC kan behandle. 

Dermed kan man oppstille et skille mellom terrorhandlinger som kan falle inn under ICC 

og de som ikke gjør det, altså som eventuelt må fanges opp av andre instanser, for eksem-

pel av de konvensjonene oppgaven senere behandler. Under akkurat dette punkt består ana-

lysen av å se hvordan individet får status som plikt- og ansvarssubjekt på grunnlag av spe-

                                                 

 

33
 International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, S/RES/827 (1993) og Inter-

national Criminal Tribunal for Rwanda, S/RES/955 (1994). Se også Charter of the United 

Nations.  



 25 

sifikke kompetansenormer tillagt et konkret organ; ICC. Dette skilles altså fra de forpliktel-

ser som faller inn under drøftelsen av FN-konvensjonene. 

Da ICC er et folkerettslig organ som er gitt sin kompetanse av Roma-vedtektene, er det 

følgelig en rekke punkter som er avgjørende for om individet kan stilles ansvarlig for hand-

linger som faller inn under Roma-vedtektene. 

Til eksempel er det bare de stater som har ratifisert Roma-vedtektene som er bundet av 

domstolens avgjørelser. Videre kan ICC bare ta en sak opp til behandling hvis den er hen-

vist til domstolen av noen som har kompetanse til det, og denne kompetansen er i praksis 

fordelt på tre grupper. 

For det første kan FNs Sikkerhetsråd i henhold til artikkel 13 bokstav b henvise saker til 

ICC.
34

 

For det andre følger det av artikkel 14 at stater som er part til Roma-vedtektene har denne 

kompetansen for saker som er begått på territoriet til denne staten.
35

 

For det tredje oppstiller artikkel 15 kompetanse til domstolens egen hovedanklager til å 

utføre etterforskning av saker dersom den faller inn under ICCs jurisdiksjon, det vil si 

handlinger som er begått på territoriet til en part eller av en person hjemmehørende hos en 

part.
36

 

 

I tillegg til dette må ICCs rolle og jurisdiksjon i forhold til de nasjonale domstoler vies 

oppmerksomhet. I henhold til artikkel 17 skal ICC kun tre i virksomhet dersom straffefor-

følgning av staten ikke skjer på grunn av manglende vilje eller evne til genuin gjennomfø-

ring (”the state is unwilling or unable”).
37

 Forsinkelser eller straffeforfølgning som kun har 

til hensikt å beskytte individer fra straffeansvar kan også gi ICC grunnlag til å ta en sak opp 

                                                 

 

34
 Roma-vedtekene, art. 13 (b) 

35
 Roma-vedtektene, art. 14 

36
 Roma-vedtektene, art. 15 

37
 Roma-vedtektene, art 17 
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til behandling.
38

 Dermed ser man at ICC har en komplimenterende funksjon (i henhold til 

komplementaritetsprinsippet) i forhold til de nasjonale domstoler; så lenge en nasjonal 

domstol gjennomfører straffeforfølgning vil ikke ICC kunne komme til anvendelse. 

Plasserer man disse forpliktelsene i pyramiden behandlet i punkt 2.2, vil forpliktelsene 

være avhengig av hvilket organ som håndhever dem. Forpliktelsene er som gjennomgangen 

viser direkte pålagt av den internasjonale strafferetten, men dersom en nasjonal domstol 

etterforsker og straffeforfølger tilfellet, vil man befinne seg på nivå 3. Tilfellet vil dermed 

kun kategoriseres på nivå 4 dersom det er ICC selv som også håndhever den ikke-statlige 

aktørens forpliktelser. Uansett befinner man seg her på nivå 3 og 4 og de direkte forpliktel-

sene oppstiller således også ansvar for individet i den internasjonale retten. 
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3 Om FNs konvensjoner for bekjempelse av terrorisme 

Oppgavens punkt 2 søkte å kartlegge om og hvordan individer og ikke-statlige aktører kan 

kategoriseres som plikt- og ansvarssubjekt generelt i folkeretten. Under dette punkt 3 vil 

oppgaven gå videre på konkrete forhold og se på FNs konvensjoner for bekjempelse av 

terrorisme. 

I første omgang, under kapittel 3, vil konvensjonene bli presentert i forhold til generelle 

trekk, oppbygning og struktur, eksemplifisert med sentrale bestemmelser. Kapittelet avslut-

tes med en vurdering av konvensjonenes utvikling. 

Dernest, i kapittel 4, vil forpliktelsene pålagt av konvensjonene analyseres. 

 

3.1 Den generelle struktur av konvensjonene 

FNs konvensjoner for bekjempelse av terrorisme er altså 13 forskjellige konvensjoner som 

hver tar for seg spesifikke området ved terrorisme som søkes bekjempet. Selv om konven-

sjonene retter seg mot hver sine områder, vil de her i stor grad bli behandlet samlet. Den 

friheten tillates da konvensjonene i all hovedsak er bygd opp over samme lest selv om de er 

kommet til over flere tiår, og de følger en tydelig mal der bestemmelser om blant annet 

definisjoner, nasjonale tiltak, jurisdiksjoner, statlig samarbeid og konflikthåndtering går 

igjen for å kunne regulere de ønskede områder. Ett unntak fra denne generaliseringen er 

representert ved plastiske eksplosiver-konvensjonen som kun retter seg mot statene og som 

følgelig ikke har samtlige av de fellestrekk som går igjen blant de andre konvensjonene. 

 

I det følgende vil altså de mest sentrale trekk ved konvensjonene belyses. Målet er å vise 

hvordan konvensjonene er bygd opp for å regulere de ønskede handlinger. Forenklet kan 

det beskrives slik at handlingsreglene er de sentrale bestemmelsene, mens en rekke andre 

type bestemmelser inkluderes for å kunne gjennomføre nettopp denne reguleringen.  

 

3.2 Omfattede handlinger 

De mest sentrale bestemmelsene i konvensjonene er de som dekker hvilke konkrete hand-

linger konvensjonene retter seg mot. De spesifikke handlingene som forbys er selvsagt for-
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skjellige og oppstilles således noe forskjellig i konvensjonene, likevel er det flere likhets-

trekk der bestemmelsene i stor grad inneholder de samme elementer.  

 

Disse elementene kan være forbud både av en faktisk handling og unnlatelse, videre kan 

det oppstilles krav om et formål eller en bestemt virkning. Elementer av forsøk på og med-

virkning til handlinger kommer også til uttrykk i konvensjonene. Således dekker disse 

handlingsreglene, som andre strafferettslige bestemmelser, både en faktisk handling og et 

psykisk moment. Som oppgaven senere vil behandle mer inngående, kommer det frem at 

handlingsreglene retter seg mot individet.  

 

3.3 Tiltak i nasjonal rett 

For å innføre handlingsreglene pålegger konvensjonen den enkelte stat å innføre tiltak i sin 

nasjonale rett. Mer konkret pålegges statene å kriminalisere de aktuelle handlinger, altså 

gjøre dem straffbare i den interne retten. Til eksempel kommer en slik bestemmelse til ut-

trykk i gissel-konvensjonen:  

 

”Each State Party shall make the offences set forth in article 1 punishable by 

appropriate penalties (…).”
39

 

 

Denne type bestemmelse utvikler seg og spesifiseres noe gjennom konvensjonenes utvik-

ling, men formålet med bestemmelsene består. En grundigere analyse av denne type for-

pliktelse blir gjort under punkt 4.2.2. 

 

3.4 Jurisdiksjon 

Som en følge av kravet om å innføre tiltak i nasjonal rett, pålegger konvensjonene statene å 

etablere jurisdiksjon over de aktuelle handlingene. 
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 Gissel-konvensjonen, art. 2 
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Det eksisterer visse forskjeller mellom konvensjonene vedrørende type jurisdiksjon og om 

typen er alternativ eller pliktig, men en grunnleggende regulering kan leses ut av bestem-

melsene. Denne reguleringen er følgelig basert på prinsipper i internasjonal rett og vil i det 

følgende kort presenteres. En analyse av de konkrete krav i konvensjonene vil bli gjort un-

der punkt 4.2.2 om statens forpliktelser.  

 

Territorialprinsippet sikrer retten til å utøve jurisdiksjon over handlinger begått på statens 

eget territorium og de innbyggere som befinner seg på det. Retten innebærer tvangs- og 

lovgivningsjurisdiksjon som for begge i utgangspunktet er eksklusiv. Staten kan likevel 

binde seg ved ulike avtaler, for eksempel om tollsamarbeid, slik at en annen stat blir gitt 

jurisdiksjon på territoriet. For lovgivningsjurisdiksjon er det også visse begrensninger, 

blant annet må internasjonale menneskerettigheter respekteres, likeså for reglene om di-

plomatisk immunitet. 

 

I internasjonal rett kan også jurisdiksjon gjøres gjeldende overfor egne statsborgere, skip og 

selskaper i utlandet på grunnlag av prinsippet om personalhøyhet. Dette må igjen sees i 

sammenheng med territorialprinsippet slik at den andre staten må respekteres, og staten kan 

således bare ivareta vitale interesser, til eksempel bevaring av statens eksistens og orden.
40

 

 

I tilfeller der utlendinger foretar handlinger som innebærer en trussel mot statens vitale 

interesser, er det antatt at staten gjennom beskyttelsesprinsippet må ha jurisdiksjon. Anner-

ledes stiller det seg dersom egne statsborgere blir krenket i utlandet. Dette vil sannsynligvis 

ikke gi grunnlag for jurisdiksjon i henhold til det passive personalitetsprinsipp.
41

 

 

Universalitetsprinsippet åpner for at en stat kan utøve jurisdiksjon og utøve sin lovgivning 

overfor utlendinger i utlandet. En slik utøvelse har liten kvantitativ oppslutning, men har 
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vært anerkjent for sjørøveri og for forbrytelser som folkemord, forbrytelser mot menneske-

heten og krigsforbrytelser. Etter etableringen av ICC har riktignok reguleringen av de sist-

nevnte forbrytelsene fått konkrete bestemmelser der statene har hovedansvaret for straffe-

forfølgningen fremfor ICC i henhold til komplementaritetsprinsippet. Se punkt 2.4 om det-

te. 

Det bemerkes at for spørsmålet om jurisdiksjon i konvensjonene for bekjempelse av terror-

isme, er universalitetsprinsippet ikke inkludert.  

 

3.5 Straffeforfølgning eller utlevering 

Som en følge av plikten til å innføre tiltak i nasjonal rett, kommer også plikten til å følge 

opp reguleringene. Konvensjonene pålegger i denne sammenheng staten å innføre tiltak for 

at den skal kunne utlevere den antatte gjerningsmann til en annen stat, eller for at staten 

skal kunne fremstille for straffeforfølgning. Bestemmelsene er således avgjørende for på en 

eller annen måte å kunne håndheve handlingsreglene. 

I gissel-konvensjonen artikkel 8.1 oppstilles en slik plikt for staten, og nettopp denne be-

stemmelsen vil behandles og analyseres under punkt 4.2.2.  

 

3.6 Statlig samarbeid 

Samarbeid mellom statene er også blant de sentrale plikter som innføres for å oppnå en 

effektiv gjennomføring av konvensjonene. Det oppstilles flere krav for statenes samarbeid, 

men hovedsakelig dreier det som om informasjonsutveksling på forskjellige stadier, altså 

både som forbyggende tiltak og etter at brudd på de omfattede handlinger er begått. Et ek-

sempel på en slik bestemmelse om statlig samarbeid finnes i gissel-konvensjonen: 

 

”States Parties shall afford one another the greatest measure of assistance in con-

nexion with criminal proceedings brought in respect of the offences (…).”
42
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Denne bestemmelsen er typisk for konvensjonene på dette området, og lignende bestem-

melser vil bli behandlet videre under analysen i punkt 4.2.2. 

 

3.7 Konvensjonenes utvikling 

Med de mest sentrale trekkene ved konvensjonene presentert, er det også av interesse å 

vurdere konvensjonenes utvikling. Ikke bare har denne utviklingen gått over flere tiår, i 

løpet av denne tiden har det også skjedd en økt oppmerksomhet rundt terrorisme, da spesi-

elt utløst av hendelsene i USA 11. september 2001.  

Utviklingen for de enkelte bestemmelser vil belyses under behandlingen av forpliktelsene i 

kapittel 4. En mer generell behandling av konvensjonenes utvikling vil i det følgende bli 

gjort med fokus på eventuelle endringer etter 2001. 

 

Med handlingene i 2001 fikk terrorisme markant økt oppmerksomhet i verdenssamfunnet. 

Spørsmålet man kan stille seg er om dette også påvirket disse konvensjonene utarbeidet for 

bekjempelse av terrorisme. Umiddelbart må det bemerkes at det kun er én konvensjon som 

er vedtatt og trådt i kraft etter 2001; atomterror-konvensjonen, vedtatt i 2005. 

 

Som det vil fremkomme av behandlingen av bestemmelsene i kapittel 4, har det skjedd en 

spesifisering med høyere detaljnivå i bestemmelsene blant de nyere konvensjonene. Dette 

kommer tydelig til uttrykk blant annet i bestemmelsene som angir definisjoner og hand-

lingsregler.
43

 

Også i bestemmelsene vedrørende jurisdiksjon ser man denne utviklingen. Tokyo-

konvensjonen fra 1963 har i artikkel 3 en kortfattet bestemmelse om jurisdiksjon, mens 

terrorbombe-konvensjonen i artikkel 6 og atomterror-konvensjonen i artikkel 9 oppstiller 

langt mer omfattende bestemmelser. 
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 Se terrorbombe-konvensjonen, art. 1 og art. 2, og atomterror-konvensjonen, art. 1 og art. 
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Med de eksempler som her er gitt fremkommer det at det økte detaljnivået tiltok før 2001, 

blant annet med terrorbombe-konvensjonen fra 1997 og terrorfinansiering-konvensjonen 

fra 1999. Således kan det påstås at detaljnivået i atomterror-konvensjonen ikke nødvendig-

vis ser ut til å være en konsekvens av hendelsene i 2001, snarere ser den ut til å følge den 

utviklingen som ble påbegynt før 2001.  

 

Selv om konvensjonene ikke ser ut til å forandres i utforming på grunn av 2001 og det føl-

gende økte fokuset på terrorisme, er det interessant å merke seg at terrorfinansiering-

konvensjonen som ble vedtatt i 1999, altså før angrepene 2001, først etter 2001 fikk en be-

tydelig økning i antallet stater som ratifiserte konvensjonen. Fra konvensjonen ble vedtatt 

til angrepene skjedde hadde fire stater ratifisert konvensjonen.
44

 I årene etter ble det en 

markant økning i parter til konvensjonen og teller per dags dato 180 stater.
45

 Et visst forbe-

hold skal tas med den relativt korte tiden fra vedtakelse til angrepene skjedde, men interes-

sant er dette like fullt. 

 

Som nevnt innledningsvis er det kun én konvensjon som er vedtatt etter 2001 og som er 

trådt i kraft. Umiddelbart må det da nevnes at det eksisterer en ny konvensjon (”Beijing-

konvensjonen”) som ble vedtatt i Beijing i 2010, men som enda ikke er trådt i kraft.
46

 Den-

ne er ment å erstatte montreal-konvensjonen og montreal-protokollen når den eventuelt trår 

i kraft.
47

 

Om konvensjonen noen gang kommer til å trå i kraft er vanskelig å forutse, men forutsatt at 

den vil det, er det i denne sammenheng av interesse å vurdere om denne konvensjonen skil-

ler seg ut fra de andre med tanke på at den ble vedtatt etter 11. september 2001. 
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 Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation 

[Beijing-konvensjonen]. Om konvensjonens ikrafttredelse, se art. 22. 
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Struktur og oppbygning av konvensjonen samsvarer i all hovedsak med det som fremkom-

mer av gjennomgangen av de konvensjoner som er trådt i kraft. Som med dem, er det i Bei-

jing-konvensjonen handlingsregler, bestemmelser om tiltak i nasjonal rett, jurisdiksjon og 

straffeforfølgning eller utlevering.
48

 Likeledes retter den forpliktelsene mot individ og stat 

på tilsvarende måte som de andre konvensjonene.  

Det som bør bemerkes med Beijing-konvensjonen er tillegget den eventuelt vil tilby til 

handlingsreglene inntatt i Montreal-konvensjonen og Montreal-protokollen. I Beijing-

konvensjonens handlingsregel er følgende inkludert:   

 
”[U]ses an aircraft in service for the purpose of causing death, serious bodily inju-

ry, or serious damage to property or the environment (…).”
49

 

 

Her blir det å bruke et fly som et våpen for å forårsake død, skade eller alvorlig skade inn-

tatt blant de andre handlingene som forbys. Dette er altså ikke inntatt i de gjeldende kon-

vensjoner, og må således kunne sies å være innført som et direkte tilsvar til terrorangrepene 

i 2001. 

 

Utover dette ene tillegget til handlingsregelen, er det ingenting som tilsier at terrorhendel-

sene i 2001 endret den rettslige tilstanden i forhold til konvensjonene. Dette blir igjen be-

kreftet av det ikke er kommet til flere konvensjoner etter 2001, uansett om det skulle være 

for å endre de eksisterende konvensjoner eller å innføre helt nye. Hva det dette kommer av, 

at de eksisterende konvensjonene i tilfredsstillende grad strekker til eller at det er andre 

faktorer som spiller inn, vil ikke bli behandlet videre her, men vil til en begrenset grad re-

flekteres rundt avslutningsvis i kapittel 5. 
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4 Forpliktelsene i FNs konvensjoner 

Oppgaven overordnede mål om å kartlegge og analysere de forpliktelser og til dels det an-

svar som pålegges i FN-konvensjonene vil i det følgende bli behandlet. 

I første omgang, i punkt 4.1, vil det bli behandlet hvem forpliktelsene rettes mot. Dernest, i 

punkt 4.2, vil de forskjellige typer forpliktelser bli behandlet. Under begge disse punkter vil 

individ og stat behandles separat så langt det er praktisk. 

Til slutt, i punkt 4.3, vil forpliktelsene analyseres med utgangspunkt i de teoretiske ramme-

verk oppgaven har vist til. 

 

4.1 Hvem rettes forpliktelsene mot? 

Hvem forpliktelsene rettes mot er avhengig av typen bestemmelse og varierer således gjen-

nom konvensjonene. I all hovedsak er det individer og stater fokuset rettes mot, og da for-

pliktelsene fordelt på disse to er svært forskjellig vil de bli behandlet separat. Dette skillet 

vil også tjene oppgavens mål da hovedfokuset ligger på individet og den ikke-statlige aktø-

rens forpliktelser. Som oppgaven vil vise, kan de statlige og ikke-statlige aktørers forplik-

telser ikke totalt isoleres hver for seg da de til en viss grad har en sammenheng. 

Konvensjonene innholder for det meste bestemmelser om forpliktelser rettet både mot indi-

vider og stater, fra dette er plastiske eksplosiver-konvensjonen unntaket da denne kun retter 

seg mot stater. Følgelig vil det bli sett bort fra denne. 

4.1.1 Individer 

Forpliktelsene som rettes mot individer er hovedsakelig de bestemmelser som kan kategori-

seres som handlingsregler, altså de som omfatter hvilke faktiske handlinger eller unnlatel-

ser som forbys. Under dette kommer også reglene om forsøk og medvirkning, se punkt 

4.2.1. 

 

Kjernekraft-konvensjonen oppstiller en handlingsregel om forskjellig type håndtering av 

kjernekraftmateriale som ikke direkte uttrykker hvem den rettes mot. Likeledes er tilfellet 

med diplomat-konvensjonen. Ut fra en kontekstuell tolkning av begge disse konvensjone-

ne, er det likevel å forså slik at individer omfattes av bestemmelsen.  
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Terrorfinansiering-konvensjonen, i tillegg til bestemmelser rettet mot individer, stiller opp 

en bestemmelse som utvider omfanget av handlingsregelen. I artikkel 5.1 heter det at staten 

skal ta de nødvendige skritt for også å kunne holde juridiske personer (”a legal entity”) 

lokalisert på statens territorium eller underlagt statens lovgivning, ansvarlige for gjerninger 

som omfattes av konvensjonens handlingsregel.
50

 Bestemmelsen uttrykker det slik at en 

juridisk person kan holdes ansvarlig hvis en person som har ansvar for eller annen kontroll 

av driften, i sin stillings virke, har begått krenkelse av de aktuelle bestemmelser. Dermed 

dekkes man fortsatt av ”any person” i handlingsregelen, men bestemmelsen utvides til indi-

rekte også å rette seg mot juridiske personer.  

 

Fra dette er likevel hovedlinjen gjennom konvensjonene at handlingsreglene spesifikt retter 

seg mot individer.  

Terrorfinansiering-konvensjonen artikkel 2 kan stå som eksempel for hvordan fysiske per-

soner slike bestemmelser rettes mot. Bestemmelsen er tydelig på at det er individer som 

påføres forpliktelser ved bruken av begrepet ”Any person”.
51

 Med de unntak som her er 

nevnt, er det denne begrepsbruken som går igjen blant konvensjonene. 

4.1.2 Stater 

Forpliktelsene som rettes mot stater kan best oppsummeres som de bestemmelser som ikke 

rettes mot individer, altså det store flertallet av bestemmelser unntatt handlingsreglene. 

Gjennom konvensjonene pålegges statene altså flere forpliktelser.  

For dette punkt vil det kun vises til enkelte av de plikter som tilfaller staten, en grundigere 

gjennomgang av disse vil bli gjort senere i oppgaven der de forskjellige typer forpliktelser 

analyseres.  

Eksempler på forpliktelser som rettes mot staten går blant annet på å innføre tiltak i nasjo-

nal lovgivning for å gjøre de aktuelle handlinger straffbare, det skal etableres jurisdiksjon 

over handlingene, staten skal på grunnlag av gitt informasjon etterforske dette, om forhol-
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dene tillater det skal staten sikre en mulig gjerningsmann for enten straffeforfølging eller 

utlevering og om staten ikke utleverer vedkommende skal han fremstilles for straffeforføl-

ging. I tillegg kommer forpliktelser mellom statene som har ratifisert konvensjonene om å 

samarbeide, blant annet gjennom utleveringsavtaler og utveksling av informasjon. 

 

Dette skillet mellom individ og stat angående hvem konvensjonens bestemmelser rettes 

mot, må ses som et skritt på veien i analysen av forpliktelsene som pålegges.  

Det klare skillet mellom hvem pliktene rettes mot kommer følgelig av den internasjonale 

rettens generelle struktur. Som nevnt i kapittel 2 har det tradisjonelle synet i internasjonal 

rett vært at individets rolle er avledet av staten. Dermed er internasjonal rett i mange sam-

menhenger avhenging av staten som bindeledd for å nå frem til individet. Således ser man 

at de konkrete handlinger konvensjonene søker å regulere, som oftest, rettes mot individer, 

men at bestemmelsene gjennomføres ved å legge føringer og plikter på staten slik at den i 

sin tur innfører bestemmelsene i sin interne rett. 

 

Dette punkt 4.1 må dermed vurderes i sammenheng med det neste punktet vedrørende hvil-

ke typer plikter som pålegges. Dernest vil det trekkes felles slutninger for disse emnene 

under punkt 4.3. 

 

4.2 Hvilken type forpliktelser pålegges? 

Hvilken type forpliktelser som pålegges avhenger av typen konvensjon, dernest av hvem 

forpliktelsen rettes mot. Derfor vil forpliktelser rettet mot henholdsvis individer og stat bli 

behandlet separat.  

I tillegg til at et slikt skille både er praktisk og pedagogisk gunstig, har det betydning for 

oppgavens problemstilling da individets stilling vil fremstå forskjellig avhengig av hvem 

konvensjonen retter forpliktelser mot. 

4.2.1 Individer og ikke-statlige aktører 

For individer og ikke-statlige aktører er det et lite antall bestemmelser om plikter som klart 

rettes mot dem, og først og fremst dreier dette seg om handlingsregler som da rettes mot 
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individet (”any person”).
52

 Dette er bestemmelser som tar sikte på å regulere de aktuelle og 

konkrete handlinger hver enkelt konvensjon tar for seg. 

 

Utformingen av handlingsreglenes vil i det følgende bli drøftet, der elementer av faktisk 

handling og unnlatelse, forsøk, medvirkning og formål vil bli inkludert. 

 

I første omgang vil det være mest naturlig å se på hvilke handlinger som forbys, eventuelt 

hvilke plikter om unnlatelse som stilles opp. 

I maritim-konvensjonen blir regelen om den faktiske handling som forbys klart uttrykt i 

artikkel 3: 

”Any person commits an offence if that person unlawfully and intentionally: 

(a) seizes or exercises control over a ship by force or threat thereof or any other 

form of intimidation (…).”
53

 

 

Flere handlinger forbys i denne bestemmelsen, men i denne sammenheng viser sitatet i 

tilstrekkelig grad hvordan det å kapre et skip er blant handlingene som forbys. Det bemer-

kes at bestemmelsen retter seg mot enhver person (”any person”), slik som det ble fremhe-

vet under punkt 4.1.1.  

 

De faktiske handlinger eller unnlatelser som blir omhandlet i konvensjonene må i de fleste 

tilfeller sees i sammenheng med bestemte krav om formål. Dette er trekk som går igjen i 

straffelovgivning generelt og som man kan se uttrykt i for eksempel norsk straffelovgiv-

ning. I bestemmelsen om tyveri er det et krav om formål som sier at borttagelsen må ha 

blitt gjort med vinnings hensikt.
54
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Tilsvarende ser vi også i FN-konvensjonene, og et eksempel på dette finner man i gissel-

konvensjonen artikkel 1.1 der handlingene nevnt i bestemmelsen er å anse som konven-

sjonsbrudd dersom de blir gjort ”in order to compel a third party (…) to do or abstain from 

doing any act as an explicit or implicit condition for the release of the hostage (…).”
55

 

Her kreves det altså at handlingene skal ha blitt gjort med det formål å få en tredjepart til å 

gjøre eller å unnlate å gjøre en handling som et vilkår for at gisselet skal settes fri. 

 

Fra dette er det verdt å merke seg en utvikling ved konvensjonene når man sammenligner 

gissel-konvensjonen med terrorfinansiering-konvensjonen. Sistnevnte konvensjon kom til 

20 år etter den førstnevnte og som eksemplene vil vise, blir bestemmelsene langt mer detal-

jerte og nyanserte i den nyere konvensjonen.  

I terrorfinansiering-konvensjonen artikkel 2 ser man at handlingene kan være gjort direkte 

eller indirekte (”directly or indirectly”), de må ha blitt gjort ulovlig (”unlawfully”) og med 

vilje (”wilfully”), og med en viss intensjon (”intention”) eller kunnskap (”knowledge”) om 

at midlene skal brukes til handlinger som de nevnte.
56

  

Detaljnivået bestemmelsen legger seg på for å beskrive de psykiske aspekter ved handling-

ene er altså langt høyere og blir viet større oppmerksomhet i nyere konvensjoner.  

Med de to konvensjoner som her blir sammenlignet skal det likevel bemerkes at terrorfi-

nansiering-konvensjonen favner over et bredere spekter enn det gissel-konvensjonen gjør. 

Sistnevnte regulerer kun gisselhendelser, mens førstnevnte omfatter finansiering av flere 

former for terrorisme. Det kan da være at terrorifinansiering-konvensjonen på grunn av sin 

store utstrekning må være mer omfattende, men en økt bevissthet og ønsket om klarere 

reguleringer generelt i internasjonal rett må ta sin del av ansvaret. 

Følgelig er det ikke bare handlinger eller unnlatelser som reguleres i konvensjonene. Som 

med annen straffelovgivning blir også forsøk på de aktuelle handlinger gjort straffverdig.  
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Grensedragningen mellom forsøk og fullbyrdet handling vil her ikke bli behandlet, da det 

viktige i denne sammenheng begrenser seg til å vise at forsøk også blir regulert. Bestem-

melser om forsøk, som i stor grad er sidestilt med faktisk handling, går igjen i konvensjo-

nene, og da ofte underlagt handlingsreglene. 

I terrorbombe-konvensjonen artikkel 2.2 blir reguleringen av forsøk formulert slik:  

 

”Any person also commits an offence if that person attempts to commit an offence 

as set forth in paragraph 1.”
57

  

 

Her blir klart nok et forsøk på de handlinger som er omfattet sidestilt med de faktiske hand-

linger og blir dermed å anse som et konvensjonsbrudd. 

 

Under vurderingen av forsøk hører det til å behandle eventuelle krav om virkning. 

Drøftelsen av virkning må således skille mellom forsøk på å begå en bestemt handling, 

altså at virkning allerede ved selve handlingen er oppnådd, og forsøk på å oppnå en bestemt 

virkning. Et eksempel på det siste kan være dersom en bombe eksploderer som planlagt, 

men at virkningen av eksplosjonen ikke ble oppnådd. Et slikt tilfelle faller inn under hand-

lingsregelen i terrorbombe-konvensjonen, og vurderingen tar utgangspunkt i de følgende 

punkter i artikkel 2.1: 

 

”(a) With the intent to cause death or serious bodily injury, or; 

(b) With the intent to cause extensive destruction of such a place, facility or sys-

tem, where such a destruction results in or is likely to result in major economic 

loss.”
58
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Bestemmelsen omfatter i første omgang blant annet å levere, plassere og detonere eksplosi-

ver eller andre dødelige anordninger. Dernest, som gjengivelsen viser, kreves det at hand-

lingen gjøres med hensikt om å forårsake død eller alvorlige fysiske skader, eller å forårsa-

ke omfattende ødeleggelse på offentlige plasser, statlige anlegg og transportsystem hvor 

slik ødeleggelse resulterer eller kan resultere i store økonomiske tap.  

Således er det ikke et krav om at virkningene i bokstav a og b faktisk inntreffer, så lenge 

handlingene ble utført med disse som hensikt. 

 

Videre i analysen av handlinger omfattet av konvensjonen hører det til å inkludere med-

virkning. Terrorbombe-konvensjonen artikkel 2.3 viser i det følgende hvordan en hand-

lingsregel utvider sitt omfang: 

 

”Any person also commits an offence if that person: 

(a) Participates as an accomplice in an offence as set forth in paragraph 1 or 2; or 

(b) Organizes or directs others to commit an offence as set forth in paragraph 1 or 

2; 

(c) In any other way contributes to the commission of one or more offences as set 

forth in paragraph 1 or 2 by a group of persons acting with a common purpose 

(…).”
59

 

 

I denne bestemmelsen blir det å medvirke på forskjellige måter regulert, først og fremst den 

direkte medvirkning som blir beskrevet i bokstav a. Deretter blir planlegging og organise-

ring av andre til å begå de aktuelle handlinger inntatt som brudd på konvensjonen. 

I bokstav c blir bidrag til utføring av de aktuelle handlinger av en gruppe også inntatt. Dette 

bidraget er underlagt visse vilkår; bidraget skal være bevisst og det skal være gjort med det 

mål å fremme den kriminelle aktiviteten til gruppen. Eventuelt skal bidraget bli gjort med 
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kunnskap om intensjonen gruppen har om å begå de aktuelle handlinger. Som det fremgår 

av sitat er følgelig også medvirkning til forsøk regulert. 

 

Dette viser igjen den kompleksitet og omfattende regulering av de aktuelle handlinger som 

etter hvert skred frem i arbeidet med å bekjempe terrorisme. Til eksempel nøyer Haag-

konvensjonen fra 1970 seg med å regulere dette feltet med én setning der en person er 

medvirker (”an accomplice”) til en person som begår eller forsøker å begå de aktuelle 

handlinger.
60

  

4.2.2 Stat 

Som det fremkom av punkt 4.1.2, er pliktene som pålegges staten mange og varierte. I det 

følgende vil de mest sentrale av disse behandles. 

4.2.2.1 Tiltak i nasjonal rett 

De mest sentrale forpliktelser for staten, det som må sies å være grunnlaget for de øvrige 

reguleringer, er de bestemmelser hvor staten pålegges å innføre tiltak i eget nasjonal lov-

verk vedrørende den eller de aktuelle handlinger hver enkelt konvensjon rettes mot. 

Montreal-konvensjonen, som en av de første til å bli vedtatt, formulerer kravet om slik inn-

føring i nasjonal lovverk slik: 

 

”Each Contracting State undertakes to make the offences mentioned in Article 1 

punishable by severe penalties.”
61

  

 

Til sammenligning kan det umiddelbart gjengis tilsvarende bestemmelse fra en av de sene-

re konvensjoner for å belyse de forandringer tidens utvikling har ført med seg; maritim-

konvensjonen uttrykker bestemmelsen slik: 
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”Each State Party shall make the offences set forth in article 3 punishable by 

appropriate penalties which take into account the grave nature of those offen-

ces.”
62

 

 

For å beskrive selve plikten til å innføre tiltak, har man i utviklingen gått fra begrepet ”un-

dertakes” til begrepet ”shall”. En språklig tolkning av disse begrepene tilsier at statens plikt 

har blitt klarere og mer entydig med bruken av ”shall”. Rommet for hvordan tiltak kan inn-

føres har blitt snevret inn og staten ”skal” gjøre handlingene straffbare. 

I tillegg ser man at begrepet ”severe penalties” har blitt erstattet med ”appropriate pe-

nalties” som skal ta hensyn til den alvorlige karakter handlingene har. Her ser man at staten 

blir gitt mer frihet til å knytte straffen til den handling som er begått, uten at det av den 

grunn kan forstås slik at strafferammen har blitt noe mildere.  

Formuleringen fra maritim-konvensjonen går igjen blant de nyere konvensjonene, se til 

eksempel terrorbombe-konvensjonen.
63

 Bestemmelsen blir her strukturert noe annerledes, 

med blant annet to underparagrafer, men formuleringene er fortsatt de samme. 

I terrorbombe-konvensjonen blir også denne typen bestemmelse utvidet med en ny regel 

der handlinger omfattet av konvensjonen på ingen måte skal kunne gjøres rettmessig på 

grunn av politiske, filosofiske, ideologiske, rasistiske, etniske, religiøse eller andre lignende 

grunner. Dette, uttrykker konvensjonen, skal igjen sikres gjennom nasjonal lovgivning 

(”domestic legislation”).
64

 

Dette kan vurderes i sammenheng med hvordan terrorisme ofte defineres med elementer av 

for eksempel politiske eller ideologiske motiv. Denne typen bestemmelse som kommer til 

uttrykk i terrorbombe-konvensjonen bekrefter at de aktuelle handlingers motiv er noe av 

det som kvalifiserer dem som terrorhandlinger, fremfor å være noe som kan rettferdiggjøre 

handlingene. 

                                                 

 

62
 Maritim-konvensjonen, art. 5 

63
 Terrorbombe-konvensjonen, art. 4 

64
 Terrorbombe-konvensjonen, art. 5 



 43 

4.2.2.2 Jurisdiksjon 

Ytterligere er plikten til å etablere jurisdiksjon over de aktuelle handlingene blant de sentra-

le plikter som pålegges staten og som således går igjen blant konvensjonene. Bestemmelse-

ne bygger på de alminnelige prinsipper om jurisdiksjon i internasjonal rett som ble behand-

let i punkt 3.4 og vil derfor bli knyttet opp mot disse. 

Formuleringene som går igjen krever at staten skal gjøre de nødvendige tiltak for å etablere 

jurisdiksjon over aktuelle handlinger som er begått a) på statens territorium eller på skip 

eller fly registrert i staten, eller b) av en av statens borgere.
 65

 

For disse tilfeller blir altså staten pålagt en plikt gjennom at konvensjonen uttrykker at hver 

medlemsstat skal (”shall”) ta de nødvendige tiltak for å etablere jurisdiksjon. De områder 

som her er nevnt bygger på prinsipper om henholdsvis territorialhøyhet og personalhøyhet, 

hvilket som er blant de grunnleggende områder for jurisdiksjon i internasjonal rett.
 

 

I tillegg til denne eksplisitte plikten, oppstilles en mulighet for staten til å etablere jurisdik-

sjon (”may also establish its jurisdiction”) når de omfattede handlinger er begått c) mot en 

av statens borgere,
66

 eller d) for å forsøke å tvinge staten til å gjøre eller unnlate å gjøre en 

handling.
67

 

Her oppstilles altså en mulighet for staten til å etablere jurisdiksjon på grunnlag av hen-

holdsvis det passive personalitetsprinsipp og beskyttelsesprinsippet. Som bemerket tidlige-

re er denne type jurisdiksjon ikke like godt etablert i internasjonal rett, hvilket som må sies 

å gjenspeiles i det at de er valgfrie for staten. 

For øvrig bemerkes det at konvensjonene gjelder internasjonal terrorisme, dette kommer til 

uttrykk blant annet i terrorfinansiering-konvensjonen artikkel 3: 
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”This Convention shall not apply where the offence is committed within a single 

State, the alleged offender is a national of that State and is present in the territory 

of that State and no other State has a basis (…) to exercise jurisdiction (…).”
68

 

 

Som det fremkommer av bestemmelsen har konvensjonen ikke virkning for rent interne 

forhold, altså hvor handlingene er skjedd innenfor én stat og den antatte gjerningsmann er 

borger i og er tilstede i denne staten. 

4.2.2.3 Straffeforfølgning eller utlevering 

Kravet om straffeforfølgning eller utlevering er selvsagt nært knyttet til kravet om tiltak i 

nasjonal lovgivning og følgelig sentralt i konvensjonene. 

Som eksempel på bestemmelse vedrørende dette, kan gissel-konvensjonen trekkes frem: 

 

”The State Party in the territory of which the alleged offender is found shall, if it 

does not extradite him, be obliged, without exception whatsoever and whether or 

not the offence was committed in its territory, to submit the case to its competent 

authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with 

the laws of that state. Those authorities shall take their decision in the same man-

ner as in the case of any ordinary offence of a grave nature under the law of the 

State.”
69

 

 

Man ser av bestemmelsen at dersom den antatte gjerningsmann ikke blir utlevert, er staten 

forpliktet (”obliged”) til å overlevere saken til de kompetente nasjonale organer for det 

formål å straffeforfølge vedkommende. Straffeforfølgingen skal foregå på vanlig måte etter 

de nasjonale regler, således er ikke kravet i konvensjonen at vedkommende skal straffes, 

men at saken blir overført og behandlet av et kompetent organ for så å avgjøre om eventu-

ell tiltale skal tas ut og videre om straffeforfølging skal gjennomføres. 
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Om den antatte gjerningsmann og denne plikten uttrykkes det at dette kravet består så lenge 

han er funnet (”is found”) eller er tilstede (”is present”)
70

 på territoriet til et medlemsland. 

Dette gjelder uansett om handlingen ble utført på territoriet til denne staten eller ikke. 

 

Det oppstilles videre enkelte utdypende bestemmelser for hvordan en utlevering skal fore-

gå, og blant annet atomterror-konvensjonen inneholder en slik bestemmelse som er gjen-

nomgående blant konvensjonene.
 71

  

Bestemmelsen uttrykker at konvensjonens omfattede handlinger skal bli ansett som inklu-

dert blant handlinger som kvalifiserer til utlevering i allerede eksisterende avtaler om utle-

vering mellom stater. Medlemsstater skal også inkludere disse handlingene i eventuelle 

fremtidige utleveringsavtaler. 

Videre bestemmes det at også mellom medlemsland til konvensjonen som ikke har egen 

utleveringsavtale, men som krever eventuell utlevering betinget av en avtale, kan konven-

sjonen legges til grunn som en slik utleveringsavtale. I motsatt tilfelle, der stater ikke har en 

slik avtale som en betingelse for utlevering, skal statene anerkjenne de aktuelle handlinger 

som utløsende faktor for å kunne kreve utlevering. 

 

Etter dette ser man at kravene til en eventuell utlevering er forholdsvis omfattende, spesielt 

med tanke på virkningene konvensjonene tillegger andre utleveringsavtaler, både eksiste-

rende og fremtidige. Dette kommer naturligvis av at denne type forpliktelser, sammen med 

det å innføre tiltak i nasjonal lovgivning, er helt avgjørende for å effektivt kunne gjennom-

føre reguleringer og en viss håndhevelse av de omfattede handlinger.   

4.2.2.4 Statlig samarbeid 

Medlemsstatene til konvensjonene plikter å samarbeide seg i mellom i forhold til de hand-

linger som konvensjonene søker å regulere, utover det å eventuelt utlevere antatt gjer-
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ningsmann. Detaljnivået varierer noe mellom konvensjonene, men et uttrykk for en grunn-

regel ser man i maritim-konvensjonen: 

 

”State parties shall afford one another the greatest measure of assistance in con-

nection with the criminal proceedings brought in respect of the offence set forth in 

article 3, including assistance in obtaining evidence at their disposal necessary for 

the proceedings.”
72

 

 

Her uttrykkes en generell bestemmelse, med en spesiell merknad om å sikre bevis, om 

samarbeid mellom statene i forbindelse med prosessen etter begåtte handlinger som omfat-

tes av konvensjonene. 

Det bemerkes at det også oppstilles bestemmelser om samarbeid for bekjempelse av disse 

handlingene, se til eksempel maritim-konvensjonen.
 73

 Her uttrykkes det at samarbeid spe-

sielt skal foregå ved å ta alle forhåndsregler for å forhindre forberedelser til de omfattede 

handlinger innenfor eget territorium, uavhengig om handlingene skal gjennomføres på eller 

utenfor eget territorium. Videre skal informasjonsutveksling mellom statene også skje i 

forbindelse med preventive tiltak for å bekjempe de aktuelle handlingene. 

I tillegg er det enkelte spesifikke reguleringer som blir innført, se til eksempel terrorfinan-

siering-konvensjonen som innfører spesielle tiltak for å sikre statlig samarbeid i bekjempel-

sen av terrorfinansiering. Stater kan blant annet ikke nekte rettslig samarbeid på grunnlag 

av bankers taushetsplikt, og informasjon utlevert skal ikke brukes til annet enn det formål 

som ble oppgitt uten avgivers tillatelse.
74

 For ytterligere om bekjempelse av finansiering av 

terrorisme, se neste punkt. 
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4.2.2.5 Bekjempelse av finansiering av terrorisme 

Bekjempelse av finansiering av terrorisme som forpliktelse stiller seg noe annerledes enn 

de allerede nevnte forpliktelsene, men bør likevel behandles i denne sammenheng. I år 

2000 åpnet terrorfinansiering-konvensjonen for signatur og med denne fulgte flere forplik-

telser av en noe annen karakter enn de oppgaven til nå har gjennomgått.  

 

Målet for konvensjonen er altså å forby aktiviteter som tillater ressurser å bli brukt til terro-

risme. Bestemmelsene stadfester med dette at finansiering av terrorisme er like straffverdig 

som mer direkte former for deltagelse eller handling. I dette ligger også preventive tiltak; 

for det første at man ved å hindre aktører fra å bidra med ressurser, faktisk begrenser terror-

isters tilgang til ressurser som kan være nødvendig for å utføre terrorhandlinger. For det 

andre motvirkes enhver befatning med terrorister ved at slik befatning kan gjøres straff-

bar.
75

 

 

Bekjempelse av terrorfinansiering søkes løst først og fremst ved å oppstille en handlingsre-

gel, også den rettet mot individer, som forbyr enhver form for finansiering av terrorisme.
76

  

For å regulere hvilke handlinger som faller inn under begrepet terrorisme, viser konvensjo-

nen til ni av de andre konvensjonene, i tillegg til å gi en utvidende beskrivelse i artikkelens 

bokstav b. 

Som de andre konvensjonene rettes altså handlingsregelen mot individer, mens den påleg-

ger staten de samme plikter om blant annet nasjonal lovgivning, straffeforfølgelse eller 

utlevering, internasjonalt samarbeid og jurisdiksjon.  

Dermed ser man at denne konvensjonen får virkning ved pliktene som rettes mot staten om 

en generell bekjempelse av finansiering av terrorisme, men også mer spesifikt knyttet til de 
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andre konvensjonene da pliktene i terrorfinansiering-konvensjonen regulerer omkringlig-

gende forhold for deres kjerneforpliktelser og handlingsregler. 

 

4.3 Slutninger fra analysen av forpliktelsene  

I gjennomgangen ser man altså at konvensjonene innfører handlingsregler rettet mot indi-

videt som hovedforpliktelse, og at reguleringen av disse spesifikke handlingene således er 

målet for konvensjonene. For å nå dette målet innføres forpliktelser rettet mot staten om at 

denne må gjøre handlingene straffbare i sin interne rett, i tillegg til en rekke andre tiltak 

som kan kategoriseres som støttetiltak for å muliggjøre en effektiv innføring av målet. 

Spørsmålet blir således hvilken stilling dette fører til for individet, og selv om denne opp-

gavens hovedproblemstilling tar utgangspunkt i individet, må forpliktelsene rettet mot indi-

vid og stat tolkes samlet for å se det helhetlige bildet som skapes. 

I det følgende vil disse forpliktelsene analyseres og plasseres i forhold til de teoretiske 

rammeverk som ble presentert tidligere i oppgaven.  

 

For det første er det ingen faktorer i konvensjonene som vitner om at konvensjonene selv 

håndhever de aktuelle plikter gjennom internasjonale tribunaler eller andre organer slik 

som det blir beskrevet på nivå 4 i Knox-pyramiden. Tvert i mot, blir det spesifisert at det er 

statene som skal enten utlevere eller straffeforfølge den antatte gjerningsmann. Dermed kan 

man slå fast at forpliktelsene ikke kan kategoriseres på nivå 4 i pyramiden. 

 

For det andre blir spørsmålet om konvensjonenes forpliktelser blir direkte plassert på indi-

vider, altså om pliktene kan kategoriseres på nivå 3 i pyramiden. Riktignok er handlings-

reglene rettet mot individer, men det innebærer ikke at de er direkte plassert på individer.  

Videre må disse reglene sees i sammenheng med at konvensjonene som en helhet rettes 

mot staten. Handlingsreglene er kun bestemmelser for staten å innføre i sin interne rett slik 

at individet i en isolert konvensjonskontekst ikke er direkte underlagt disse pliktene, indivi-

dets forpliktelser er kun indirekte. 

Forpliktelsene kan dermed heller ikke kategoriseres på nivå 3 i pyramiden. 
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Så langt ser man altså at forpliktelsene ikke kan plasseres på nivå 3 eller 4, likeledes kan 

man slå fast at den direkte tredjepartsvirkning under Drittwirkung-doktrinen heller ikke 

kommer til anvendelse. De direkte tredjepartsvirkninger forutsetter nemlig at et individ 

som har utført handlinger som isolert sett kunne sies å være et konvensjonsbrudd, blir holdt 

ansvarlig for forholdet under konvensjonen. Som gjennomgangen av konvensjonenes gene-

relt og forpliktelsene spesielt viser, er det ingen bestemmelser som direkte pålegger indivi-

der forpliktelser og dermed pålegges heller ikke ansvar. 

 

I det videre må da forpliktelsene vurderes i henhold til nivå 1 og 2 i Knox-pyramiden, og i 

forhold til de indirekte tredjepartsvirkninger i Drittwirkung-doktrinen. 

 

Pyramidens nivå 1 favner om de tilfeller der den internasjonale retten bemerker at det ek-

sisterer plikter for staten om å begrense individers handlinger som kan bryte med visse ret-

tigheter, men overlater til staten selv å spesifisere pliktene.  

På nivå 2 derimot, spesifiseres nettopp disse pliktene for individer som staten er forpliktet 

til å innføre. 

Som tidligere bemerket er det visse forskjeller mellom konvensjonene og særlig har det 

skjedd en utvikling der nettopp detaljnivået har blitt høyere i de nyere konvensjonene. 

Til eksempel oppstiller atomterror-konvensjonen en omfattende bestemmelse som hand-

lingsregel. Under paragrafen om medvirkning blir det til slutt oppsummert at ethvert bidrag 

til å begå handlingen blir ansett som en krenkelse av bestemmelsen: 

 

”4. Any person also commits an offence if that person: 

(…) 

(c) In any other way contributes to the commission of one or more offences as set 

forth in paragraph 1, 2 or 3 of the present article by a group of persons acting with 

a common purpose; such contribution shall be intentional and either be made with 

the aim of furthering the general criminal activity or purpose of the group or be 
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made in knowledge of the intention of the group to commit the offence or offences 

concerned.”
77

 

 

Denne bestemmelsen, som ett ledd i reguleringen av medvirkning, som staten plikter å inn-

føre, må kunne vurderes som en spesifisering fremfor en bemerkelse av forpliktelsen. Det 

bør for øvrig bemerkes at denne bestemmelsen er blant de mest detaljrike da den represen-

ter utviklingen av stadig mer omfattende bestemmelser. 

Dermed ser man at formuleringene av forpliktelsene i konvensjonene innehar et slikt de-

taljnivå at det må kategoriseres som en spesifisering fremfor en bemerkning. Dette fremstår 

klart nok i det gitte eksempelet, men også generelt gjennom at konvensjonene angir de 

konkrete handlinger, spesifisert både med forskjellige varianter av de enkelte handlinger, 

forsøk, formål og medvirkning. 

Med det høye detaljnivået og dermed en tydelig spesifisering, må bestemmelsene kategori-

seres på nivå 2 i Knox-pyramiden. 

 

Dette samsvarer således med hva som ble presentert som de indirekte tredjepartsvirkninger 

under Drittwirkung-doktrinen: Da forpliktelsene for individet i konvensjonskonteksten kun 

er indirekte, kan det ved konvensjonsbrudd ikke stilles opp ansvar for individet som står 

bak forholdet. Derimot kan det stilles opp ansvar for vedkommendes stat fordi den ikke har 

opprettholdt sin plikt for å hindre eller rette opp i konvensjonsbruddet. 

Dermed kan det konkluderes med at i konvensjonskonteksten spesifiseres forpliktelser for 

individet, men da de ikke plasseres på dem, er disse forpliktelsene kun indirekte. Dermed 

kan det da heller ikke oppstilles ansvar for individet i konvensjonen. Dermed er det staten, 

som har forpliktelsen til å innføre bestemmelsen, som også er ansvarlig for eventuelle 

brudd på konvensjonen utad mot det internasjonale samfunn. 

 

                                                 

 

77
 Atomterror-konvensjonen, art. 2.4 
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Med disse konklusjoner er det på sin plass med en subsidiær behandling av individets stil-

ling avledet av staten. 

Først når staten etterlever sin konvensjonsplikt og kriminaliserer handlingene i sin interne 

rett, oppstår direkte forpliktelser for individet. Denne plikten for individet er da overfor 

statens lovverk, ikke overfor den enkelte konvensjon. Dermed er man i en situasjon hvor 

selv om initiativet kommer fra den internasjonale retten, så befinner man seg i nasjonal rett 

og med det utenfor kjernen av problemstillingen.  

Likevel behøver nødvendigvis ikke dette skillet for individet om indirekte eller direkte for-

pliktelse å ha noen større betydning for forpliktelsen i seg selv: Uansett om forpliktelsen 

følger indirekte av konvensjonen eller direkte av intern rett, vil den etter all sannsynlighet, 

forutsatt at staten innfører den i tråd med konvensjonens formål, faktisk innholde det sam-

me. Det er altså kun for ansvaret at dette skillet får betydning.  

 

Dermed ser man at individet kun er ansvarlig der det er pålagt direkte forpliktelser av sta-

ten, for eksempel gjennom statens egen straffelov, og dette ansvaret er kun overfor den 

aktuelle staten, ikke mot den internasjonale retten.  

 

Skillet mellom direkte og indirekte forpliktelser får dermed størst betydning i forhold til 

andre spørsmål utover det at man ønsker å pålegge individet forpliktelser, og i forhold til 

denne oppgaven betyr det at det internasjonale samfunns ønske om å regulere, fortrinnsvis 

å forby, terrorhandlinger blir i utgangspunket gjennomført uansett om dette blir gjort direk-

te gjennom konvensjonene eller indirekte gjennom å involvere staten.  

Om det innføres indirekte eller direkte forpliktelser, altså hvor ansvaret skal plasseres blir 

dermed ikke en vurdering av om, men heller en vurdering av hvordan man søker å regulere 

terrorhandlingene. I dette følger mange og omfattende spørsmål blant annet om hvem som 

er best egnet til å håndheve og straffeforfølge handlingene, instans, jurisdiksjon og ikke 

minst staters autonomi. Dette er spørsmål som faller utenfor denne oppgaven, men som vil 

være sentrale for en eventuell totalvurdering av situasjonen i internasjonal rett.  
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5 Avslutning 

5.1 Oppsummering 

Oppgavens problemstilling søker å analysere hvorvidt individer har forpliktelser i interna-

sjonal rett, da spesielt i mellomstatlige avtaler, i forbindelse med internasjonale terrorhand-

linger, og også til en viss grad å vurdere om det kan oppstilles ansvar under de samme om-

stendigheter. De avtaler som blir analysert blir avgrenset til FNs konvensjoner for be-

kjempelse av terrorisme. 

 

Individet som subjekt i internasjonal rett har en ung og begrenset historie, hvilket som er 

med på å gjøre problemstillingen både interessant og utfordrende. Det fremstår derfor som 

gunstig og til en viss grad nødvendig å først presentere enkelte rammeverk som verktøy for 

å plassere og analysere forpliktelsene. Dernest er en gjennomgang av forpliktelser for indi-

videt på generelt grunnlag i folkeretten ønskelig, blant annet for å illustrere individets stil-

ling generelt i folkeretten. 

 

De teoretiske rammeverkene som anvendes, fremstår på noe forskjellige måter. På den ene 

side er Drittwirkung-doktrinen som en etablert modell i juridisk teori. Denne doktrinen 

omfatter også de tilfeller der individet oppstilles direkte forpliktelser i internasjonal rett, 

men da statens stilling er det som i all hovedsak er blitt drøftet i internasjonal rett, er det for 

statens forpliktelser doktrinen har størst betydning for. 

På den andre side er pyramiden presentert av John H. Knox i sin artikkel i American Jour-

nal of International Law. Denne pyramiden er blitt utarbeidet spesifikt for å kartlegge indi-

viders forpliktelser, dermed er den langt mer nyansert og presis, og da bedre egnet som 

verktøy for oppgavens formål.  

 

Den innledende analysen av konvensjonene viser at målet for konvensjonene, de handling-

er som i første omgang ønskes regulert, blir formulert som handlingsregler rettet mot indi-

vider. Det må bemerkes at selv om handlingsreglene blir rettet mot, blir de ikke plassert på 
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individer. I tillegg blir en rekke forpliktelser pålagt staten, men disse er i all hovedsak til 

for å støtte opp under gjennomføringen av handlingsreglene.  

Dermed kommer individets stilling i konvensjonskonteksten tydelig frem: Individet blir 

kun pålagt indirekte forpliktelser og kan således ikke pålegges ansvar.  

Annerledes stiller det seg når man ser individets stilling avledet av staten: Her blir individet 

pålagt direkte forpliktelser i den nasjonale retten til vedkommendes hjemstat. Følgelig kan 

ansvar her pålegges. 

  

Individets forpliktelser sammenholdt med de teoretiske rammeverk tilsier at disse vil falle 

inn under de indirekte tredjepartsvirkninger i Drittwirkung-doktrinen, og mer spesifikt vil 

de kategoriseres på nivå 2 i Knox-pyramiden. 

 

5.2 Forfatterens vurdering 

Konklusjonen viser at individets forpliktelser i konvensjonen kan plasseres på nivå 2 i 

Knox-pyramiden, altså at de er indirekte. I det følgende vil forfatteren kort driste seg til å 

vurdere om dette er det beste alternativet i bekjempelsen av terrorisme. 

 

En regulering på pyramidens nivå 1 vil tillate stor frihet for den enkelte stat både med tanke 

på hvor omfattende reguleringen av terrorisme vil være og på hvilken måte den vil foregå. 

Staters autonomi står helt sentral i internasjonal rett, likevel vil en nærmest total fraskrivel-

se av terrorregulering internasjonalt være uheldig. Dette kommer av at terrorisme i stor 

grad har blitt et globalt fenomen som det internasjonale samfunn således har stor interesse 

av å påvirke og da samtidig motarbeide at enkelte stater unnlater å ta ansvar for regule-

ringen. 

 

En nivå 2-regulering fremstår som en viss kompromissløsning. Det internasjonale samfun-

net får spesifisere de aktuelle plikter, men overlater til staten både den faktiske gjennomfø-

ring av intern lovregulering og håndhevelse. På denne måten får det internasjonale samfunn 

fremmet sine interesser, samtidig som staten beholder sin autonomi vedrørende den endeli-

ge utforming av lovregulering og håndhevelse. Det at dette er den gjeldende modellen har 
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også sin betydning i form av det er allerede er skjedd en prosess der det internasjonale sam-

funnet har samlet seg bak en rekke konvensjoner og de underliggende bestemmelser. 

Statens relativt store frihet under denne modellen kan føre med seg varierende statlig regu-

lering, ikke minst kan håndhevelse og dermed straffeforfølgingen ikke nødvendigvis følge 

den standard som var tiltenkt fra det internasjonale samfunn.  

 

På nivå 3 i pyramiden plasserer den internasjonale rett forpliktelser direkte på individet. Et 

slikt internasjonalt pålegg av plikter vil kunne være ønskelig da det internasjonale samfunn 

kan samordne og enes om pliktene og reguleringen. Internasjonalt pålagte plikter vil også 

ha en større tyngde som kommer av det faktum at det er svært få av denne type plikter og at 

de dermed får en nærmest forhøyet stilling. Dette er tilfellet med de saker hvor ICC har 

kompetanse til å dømme. Dette er få, men meget alvorlige hendelser som av det globale 

samfunnet er vurdert til å være så sentrale at de bør pålegges individet direkte.  

Utfordringene med nivå 3 er flere og praktiske, blant annet det å enes om pliktene som skal 

egne seg til å innføres i alle verdens land. Når man vet at det ikke engang har blitt enighet 

om en definisjon av terrorisme, kan enighet om pliktene være en ambisiøs tanke. Dernest, 

som oppgaven viser, eksisterer det en generell tilbakeholdenhet med å pålegge individet 

direkte plikter i internasjonal rett. Således er det generelle holdningsendringer som må til, 

muligens bestående av en vurdering av terrorhandlinger til å være like alvorlige som de 

handlinger som faller inn under ICC i dag. 

 

En nivå 4-regulering, altså ved at en internasjonal domstol direkte håndhever pliktene vil  

skape en åpen, trygg og nyansert behandling som det globale samfunn kan samles bak og 

som ikke vil variere fra stat til stat. Dette tilsvarer en slik rolle ICC har i dag ved de tilfeller 

en nasjonal domstol ikke forfølger den aktuelle saken.  

Utfordringene er likevel betydelige også her da det blant annet må enes om domstolens 

kompetanse. Skulle man etablert en ny domstol ville det kreve et meget stort arbeid, poli-

tisk vilje, omfattende forhandlinger om vedtekter og generelt tidkrevende prosesser.  
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Sett at man i stedet utvidet ICCs kompetanse til også å inkludere terrorhandlinger, ville 

man spart seg for noen av de nevnte ulempene med å etablere en ny domstol, men langt fra 

alle. 

 

Etter en vurdering av disse alternativene, er det kommet til at det ideelt sett ville være øns-

kelig med en felles internasjonal regulering med direkte forpliktelser pålagt individet. Selv 

med de utfordringer som måtte følge, ville en inkludering av de mest aktuelle terrorhand-

linger til ICCs kompetanse være en nærliggende løsning. Dermed ville individet bli pålagt 

direkte forpliktelser i internasjonal rett, blant annet for å tydeliggjøre alvoret i slike hand-

linger, mens man overlater til den enkelte stat å håndheve bestemmelsene. Likeledes som 

ICC fungerer i dag, ville domstolen kun ta opp en sak til doms hvis det er forhold som gjør 

at en nasjonal domstol ikke gjør det. Slik ville staten fortsatt være en betydelig aktør, mens 

det samtidig ville bli dannet en global front mot terrorisme. 

 

Avslutningsvis vil konvensjonenes stilling generelt kort kommenteres.  

I kapittel 3 ble det vurdert om terrorangrepene 11. september 2001 kunne synes å ha noen 

innvirkning på konvensjonene som kom til i etterkant eller at det ble vedtatt nye. Dette ble 

besvart negativt, både med tanke på utforming av de konvensjoner som har kommet til, og 

det faktum at det kun er to som er vedtatt og hvor kun én av disse er trådt i kraft. Dermed 

kunne det også vært interessant å vurdere konvensjonenes stilling generelt. Dette er en om-

fattende problemstilling som ikke vil bli behandlet her, men det skal likevel kort bemerkes. 

 

Én tanke kan være at det internasjonale samfunnet finner utformingen av konvensjonene 

tilfredsstillende og at de konvensjonene som eksisterer dekker bekjempelse av terrorisme 

på de områder som er ønskelig. Dette oppsummert skulle tilsi at den samlede eksisterende 

konvensjonsregulerte bekjempelse av terrorisme er tilfredsstillende, slik at 2001 spesielt og 

økt fokus på terrorisme generelt ikke ser ut til å kreve nye tiltak. 

En annen tanke kan være at bekjempelsen kommer til uttrykk i andre forum, for eksempel i 

regionale, nasjonale eller lokale tiltak og lovbestemmelser. 
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En tredje tanke kan være at måten bekjempelse av terrorisme foregår på har forandret seg. 

Man kan til eksempel spørre seg om stater fremfor konvensjonsregulering, tyr til mer direk-

te maktmidler, for eksempel av væpnet eller politisk karakter. 

 

Om den ene tanke medfører mer riktighet enn den andre, skal ikke forfølges. For denne 

oppgavens del er det sentrale å belyse individets stilling slik den fremstår i dag. 

Det viktigste ut fra dette er å fremme en diskusjon om individets forpliktelser i internasjo-

nal rett, derunder reise spørsmål om metoden med spesifisering av plikter er riktig måte for 

å bekjempe internasjonal terrorisme. Videre kan det også reises spørsmål om konvensjone-

ne er et egnet middel for denne bekjempelsen. 

Totalt bunner dette i diskusjonen om hvilken måte som er best egnet til å regulere og be-

kjempe terrorisme. Målet må uansett være at det globale samfunnet står best mulig rustet 

for å møte dagens og morgendagens terrorutfordringer. 
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