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1 Innledning 

 

1.1 Problemstilling og bakgrunn 

Klimaendringene forventes å føre til omfattende skader. Blant annet ventes det økt hyppighet 

av ekstremvær, at utsatte landområdet kan bli oversvømt når havnivået stiger og at økte tem-

peraturer kan føre til tørke og vannmangel.1 Skader som kan relateres til klimaendringer har 

begynt å manifestere seg.2 Spørsmålet om ansvar og kompensasjon for skader som følge av 

klimaendringer har vært et omstridt tema i klimaforhandlingene, og man har ikke kommet til 

enighet om reguleringen av spørsmålet i de internasjonale klimaavtalene. Det er usikkert i 

hvilken grad eksisterende folkerettslige regler kan anvendes for å løse spørsmålet. Foreløpig 

har ingen stat forsøkt å holde en annen ansvarlig for skader som følge av klimaendringer. 

Statspraksis og praksis fra internasjonale domstoler gir derfor ikke svar på hvordan spørsmå-

let vil møtes i praksis. Med økt forekomst av klimarelaterte skader vil spørsmålet om ansvar 

bli aktualisert.3 

 

Denne oppgaven undersøker hvordan sedvanerettsreglene om statsansvar i folkeretten kan 

anvendes på spørsmålet. Er reglene tilstrekkelige til å kunne stille stater ansvarlige for skader 

som følge av klimaendringer? På hvilke punkter kan det være en utfordring å bruke dem, slik 

at det trengs en utvikling av reglene for at de skal kunne anvendes? For at statsansvarsreglene 

skal komme til anvendelse må en stat ha handlet i strid med folkeretten. Oppgaven vil fokuse-

re på om staters bidrag til eller unnlatelse av å hindre den globale oppvarmingen kan være et 

brudd på det sedvanerettslige forbudet mot grenseoverskridende miljøskade. Denne regelen er 

potensielt bindende for alle land og kan ha større rekkevidde enn hva stater har vært villige til 

å forplikte seg til gjennom klimaavtalene.  

 

Reglene om statsansvar har to hovedfunksjoner: å gjenopprette den opprinnelige rettstilstan-

den (reparasjonshensynet) og å hindre brudd på de materielle folkerettslige reglene (preven-

sjonshensynet).4 Reparasjonshensynet henger sammen med tanken om at skadelidte skal stil-

les som om skaden ikke var skjedd. En stat som er krenket ved en annen stats folkerettsbrudd 

har derfor rett til å få skaden reparert.5 Hensynet til prevensjon er viktig for å sikre at stater 

oppfyller sine folkerettslige forpliktelser effektivt. At et folkerettsbrudd vil få rettslige konse-

                                                 
1 Meld. St. nr. 21 (2011-2012) s. 23 
2 IPCC Synthesis Report (2014) s. 6-8 
3 For eksempel har Tuvalu, en liten øystat som risikerer å forsvinne dersom havnivået stiger, uttalt seg om et 

mulig søksmål ved internasjonale domstoler mot store utslippsnasjoner, inkludert USA. Staten har siden gått 

vekk fra denne planen, jf. Lefeber (2012) s. 321.  
4 Ruud (2011) s. 301 
5 Verheyen (2005) s. 232 
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kvenser kan virke som et insentiv for at stater vil handle rettmessig, og ikke prioritere egne 

interesser på bekostning av forpliktelser overfor andre stater. Det må imidlertid bemerkes at 

andre mekanismer, som for eksempel gode relasjoner og samarbeid mellom stater, gjerne er 

viktigere og mer effektivt for å sikre etterlevelse av folkerettsregler.  

 

Begge hensynene kan ha en viktig funksjon når det gjelder klimarelaterte skader. Å måtte stå 

til ansvar juridisk og økonomisk kan bli en tung byrde å bære for nasjoner som har bidratt 

sterkt til klimaproblemet. En slik risiko kan virke preventivt og gi stater et viktig insentiv til å 

bidra til reduksjon av klimagassutslipp, og slik minske risikoen for skader. Visse skader må 

man regne med at det allerede er for sent å forhindre. De stater og folk som blir utsatt for dis-

se kan være helt avhengige av reparasjon for å sikre sitt eksistensgrunnlag.    

 

1.2 Begrepsavklaringer og avgrensning av problemstillingen 

Begrepet «klimaendringer» kan defineres som avvik fra det gjennomsnittlige klimaet over en 

lengre periode.6 Begrepet brukes i oppgaven om de observerte globale endringer i klimaet 

som kan føres tilbake til menneskelig virksomhet. Det er altså menneskeskapte klimaendring-

er det siktes til når jeg i oppgaven omtaler klimaendringer, med mindre annet fremgår av 

sammenhengen.    

 

Forbudet mot grenseoverskridende miljøskade omtales i teori og praksis også som «no-harm-

regelen» og «the principle of prevention». I denne oppgaven vil både betegnelsen «forbudet 

mot grenseoverskridende miljøskade» og «no-harm-regelen» brukes for å omtale regelen, og 

er ment å ha samme meningsinnhold.  

 

Oppgaven tar for seg folkerettens statsansvarsregler. Det er ansvarsforholdet mellom stater 

som vil behandles, og det avgrenses derfor mot private aktørers ansvar og individers rett til å 

holde staten ansvarlig. Man ser stadig flere eksempler på søksmål som rettes mot selskap som 

er ansvarlig for store utslipp og mot stater for at de ikke gjør nok for å beskytte sine innbygge-

re mot klimaendringer.7 Slike saker kan være nyttige i utviklingen av den juridiske regule-

ringen av klimaproblemet. Klimaendringene er imidlertid et globalt problem. De fleste stater 

bidrar til problemet, og de fleste vil bli utsatt for virkningene av problemet, om enn i ulik 

grad. Det er derfor viktig at spørsmål knyttet til ansvar for klimarelaterte skader behandles på 

et folkerettslig nivå. 

                                                 
6 Meld. St. nr. 21 (2011-2012) s. 17 
7 I Nederland ble for eksempel staten dømt i laveste rettsinstans til å gjøre mer for å begrense sine klimagassut-

slipp, jf. Urgenda (Nettside I). Dommen er anket, så resultatet av søksmålet er ikke endelig avgjort. I Norge 

vurderer Foreningen Grunnloven § 112 et klimasøksmål mot staten for å hindre oljeboring i Arktis basert på 

Grunnlovens § 112, jf. Foreningen Grunnloven § 112 (Nettside II).   
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Oppgavens fokus er på innholdet av ansvarsreglene, de materielle reglene. Hvordan reglene 

kan håndheves vil ikke behandles i denne oppgaven. Ansvarsreglene er formulert som plikter 

for de stater som har handlet i strid med folkeretten, og inntrer uavhengig av om reglene blir 

påberopt av andre stater.8 Tilgangen til håndhevelse av reglene vil imidlertid være av stor be-

tydning for statsansvarsreglenes gjennomslagskraft i praksis. Det er flere utfordringer knyttet 

til håndhevelsen av statsansvar for klimaskader. Blant annet vil det være utfordrende å finne 

en domstol som kan behandle en tvist mellom stater om ansvar for klimaskader. For eksempel 

vil jurisdiksjonen til International Court of Justice (heretter forkortet ICJ) være avhengig av 

statenes aksept.9 Slike prosessuelle spørsmål er viktig å få avklart, men de vil ikke drøftes i 

denne oppgaven. 

 

1.3 Fremstillingen videre 

I kapittel 2 vil jeg ta for meg den folkerettslige metode og rettskildene som vil være av betyd-

ning for oppgavens problemstilling. 

 

I kapittel 3 vil jeg kort gjøre rede for den vitenskapelige bakgrunnen for klimaendringene og 

hvordan problemet har vært regulert gjennom klimaforhandlingene. Jeg vil deretter vurdere 

om de internasjonale klimaavtalene utelukker at andre folkerettsregler anvendes på spørsmålet 

om ansvar for klimarelaterte skader. Til slutt vil jeg redegjøre for hovedtrekkene av og bak-

grunnen for reglene om statsansvar. Dette vil danne grunnlaget for den videre vurderingen av 

anvendelsen av statsansvarsreglene på skader som følge av klimaendringer. 

 

Vilkårene for statsansvar vil behandles i kapittel 4. Jeg vil undersøke om det eksisterer en 

folkerettsregel som kan anses brutt dersom en stat utsettes for skader som følge av klima-

endringer. Fokuset vil være på forbudet mot grenseoverskridende miljøskade. Jeg vil vurdere 

om dette er en bindende regel som kan anvendes på klimaproblemet, og om et brudd på rege-

len kan tilskrives staten. Jeg vil så vurdere når regelen kan anses brutt, særlig med henblikk på 

hvilket aktsomhetsnivå regelen krever.  

 

I kapittel 5 vil jeg ta for meg innholdet av det folkerettslige statsansvaret. Her vil det særlig 

fokuseres på plikten til reparere skader som skyldes folkerettsbruddet. Jeg vil vurdere repara-

sjonspliktens omfang ved ansvar for klimaskader. Dette beror på hvilke type skader plikten 

omfatter og hvilke krav som stilles til årsakssammenheng mellom folkerettsbruddet og ska-

                                                 
8 ILC Report (2001), s. 116 
9 Strauss (2009) s. 339-340 



4 

 

den. Jeg vil deretter vurdere hvordan et eventuelt ansvar kan fordeles mellom statene, og hvil-

ken betydning det har at stater selv har medvirket til skaden. 
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2 Metode og rettskilder 

 

2.1 Innledning 

Oppgaven befinner seg rettskildemessig innenfor den internasjonale miljøretten, som anses 

som spesiell folkerett. Dette innebærer at tradisjonell folkerettslig metode anvendes konkret 

på internasjonale miljøproblemer.10 I folkeretten er det gjerne to, ofte motstridende hensyn 

som gjør seg gjeldende: beskyttelsen av statens suverenitet og folkerettens effektivitet.11 Som 

en følge av statssuverenitetsprinsippet kreves i utgangspunktet en form for tilslutning fra sta-

ten for at den skal bli bundet av en folkerettsregel.12 Tilslutningen kan skje formelt, som ved 

inngåelse av traktater, eller mer indirekte, som ved utviklingen av sedvanerett eller ved an-

vendelse av generelle rettsprinsipper. Kravet om staters tilslutning gjør at folkeretten mangler 

effektive mekanismer for å endre rettstilstanden der verdenssamfunnet står overfor nye utford-

ringer og behov, og statene ikke blir enige om hvordan disse skal løses.  

 

Prinsippet om staters suverenitet innebærer tradisjonelt sett en rett for staten til å utnytte eget 

territorium og disponere egne ressurser slik den selv ønsker.13 Med økt forekomst av og kunn-

skap om globale miljøproblemer har det blitt behov for å begrense staters suverenitet i større 

grad, noe som blant annet har ført til utviklingen av miljørettslige prinsipper.14 Den interna-

sjonale miljøretten kan sies å vektlegge hensynet til folkerettens effektivitet i større grad enn 

tradisjonell folkerett. Den tradisjonelle folkeretten utgjør imidlertid rammen for rettsforholdet 

mellom stater, og vil være bestemmende for den rettslige metoden for å løse internasjonale 

miljøspørsmål.   

   

2.2 Rettskildene i folkeretten 

Artikkel 38 nr. 1 i ICJ-statuttene inneholder en liste over hvilke rettskilder domstolen skal 

anvende når den skal bestemme folkerettslige tvister. I utgangspunktet er det bare ICJ som er 

bundet av artikkelen, men den anses å gi uttrykk for rettskildene i folkeretten.15 Artikkelen 

angir en ikke uttømmende liste over hvilke rettskilder som er relevante ved vurderingen av 

folkerettslige spørsmål. Kildene som nevnes er traktater, folkerettslig sedvanerett, generelle 

rettsprinsipper, rettspraksis og juridisk teori. Når det gjelder rettskildenes vekt, er det ikke et 

hierarkisk forhold mellom kildene, men rettspraksis og juridisk teori gjelder subsidiært.16 Det-

                                                 
10 Ruud (2011) s. 278 
11 Ruud (2011) s. 67 
12 Ruud (2011) s. 22 
13 Bugge (2015) s. 78 
14 Birnie (2009) s. 2 og 14 
15 Ruud (2011) s. 66 
16 Ruud (2011) s. 67, ICJ-statuttene art 38 nr. 1 (d) 
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te innebærer at de tre første kildene anses som rettskilder, mens de to siste regnes som retts-

kildefaktorer, det vil si relevante momenter ved tolkningen av rettskildene.17 Rettskildene kan 

imidlertid også brukes som rettskildefaktorer for å supplere og tolke de andre rettskildene. 

 

Oppgavens problemstilling vil hovedsakelig vurderes ut fra regler som regnes som gjeldende 

folkerettslig sedvanerett. International Law Commission (heretter forkortet ILC) har kommet 

med forslag til kodifisering av reglene, som vil være viktige for å belyse reglenes innhold. 

Ettersom oppgaven reiser miljørettslige spørsmål vil også miljørettslige prinsipper være av 

betydning for drøftelsene. Disse rettskildene vil utdypes kort i det følgende.  

 

2.2.1 Folkerettslig sedvanerett 

For at en regel skal kunne regnes som folkerettslig sedvanerett, må to vilkår være oppfylt: det 

kreves at regelen er uttrykk for en statspraksis («general practice») og at denne oppfattes som 

gjeldende rett («accepted as law»).18 Sedvaneretten har altså en objektiv og en subjektiv 

side.19  

 

Ved bedømmelsen av hva som regnes som «general practice» vil alle typer statshandlinger 

være relevante, som for eksempel nasjonal lovgivning og håndhevelse, offentlige uttalelser og 

stemmegivning i internasjonale organisasjoner.20 Det kreves ikke en uniform praksis fra alle 

stater, men det kreves ifølge ICJ en «widespread acceptance».21 Et krav om stor oppslutning 

kan stå i veien for folkerettens effektivitet, og medføre at nye regler som det er behov for ikke 

blir utviklet.22 Ettersom man mangler et effektivt håndhevelsesapparat i folkeretten, er det 

imidlertid viktig at sedvanerettsreglene er i samsvar med rettsoppfatningen til de som berøres 

av reglene.  

 

Det subjektive vilkåret, at statspraksisen skal være «accepted as law», omtales gjerne som et 

krav om opinio juris. Statspraksisen må ha grunnlag i statens overbevisning om at den handler 

i tråd med gjeldende rett.23 En stats rettsoppfatning kan komme til uttrykk gjennom tilslutning 

til ikke-bindende vedtak, som resolusjoner fra FNs generalforsamling og vedtak fra interna-

sjonale organisasjoner og konferanser.24 Den kan også komme til uttrykk gjennom en stats 

                                                 
17 Ruud (2011) s. 66-67 
18 ICJ-statuttene art 38 nr. 1 (b) 
19 Ruud (2011) s. 72 
20 Ruud (2011) s. 72 
21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Iceland, avsnitt 58 
22 Ruud (2011) s. 73 
23 Ruud (2011) s. 73 
24 Slike instrumenter ble brukt som bevis på opinion juris i Nicaragua v. United States of America, avsnitt 188-

189. 
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handlinger.25 Vilkårene om statspraksis og opinio juris kan dermed lett gli over i hverandre. 

Dersom vilkåret skal ha selvstendig betydning, må man imidlertid skille mellom det statene 

gjør av praktiske og politiske hensyn, og det de gjør fordi de føler seg juridisk forpliktet til 

det. 

 

Hvilken slutning man kan trekke ut fra sedvanerett beror på en tolkning av statenes praksis og 

opinio juris. Det kan ofte være uklart hva som er innholdet i en sedvanerettsregel, og om en 

regel har nådd sedvanerettsstatus. Både statspraksis og opinio juris kan være vanskelig å iden-

tifisere. ILCs kodifiseringsarbeid vil være en viktig kilde til hva som er innholdet av gjelden-

de sedvanerett. Juridisk teori og praksis fra internasjonale domstoler vil også benyttes for å 

belyse innholdet av sedvanerettsreglene. 

 

2.2.2 International Law Commissions arbeid 

FN-paktens artikkel 13 nr. 1 (a) tildeler FNs generalforsamling rådgivende myndighet i utvik-

lingen og kodifiseringen av folkeretten. Generalforsamlingen opprettet ILC for å hjelpe seg 

med dette. Kommisjonen består av høyt respekterte professorer og folkerettseksperter.26 I 

denne oppgaven vil ILCs forslag til kodifisering av reglene om statsansvar, «Draft Articles on 

Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts» (heretter forkortet DASR), og 

forslag til regler om forebygging av grenseoverskridende miljøskade fra farlige aktiviteter, 

«Draft Articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities» (heretter 

forkortet DAPH), være relevante. Forslag fra ILC kan tillegges tilsvarende vekt som juridisk 

teori, men kan ha større betydning, avhengig av status og utvalgets representativitet.27 For 

eksempel kan de foreslåtte reglene gi uttrykk for sedvanerett eller en generell tilslutning fra 

statene, ettersom det foregår en prosess av samspill og interaksjon ved utarbeidelsen av for-

slagene. «[S]uch documents stand as candidates for public reaction, approving or not as the 

case may be.»28 Stater får mulighet til å protestere på forslag som legges frem i løpet av pro-

sessen, og kan slik unngå at reglene skal få normativ kraft. ILC har også kommet med kom-

mentarer til artiklene, som kan gi opplysninger om intensjoner og innhold av reglene.29  

 

ILC har som oppgave både å utvikle og å kodifisere folkeretten. Det er ikke alltid så lett å 

skille mellom hvilke deler av ILCs forslag som gir uttrykk for gjeldende sedvanerett og hvilke 

som innebærer en utvikling av folkeretten. ILC skiller ikke selv klart mellom de to oppgave-

                                                 
25 Ruud (2011) s. 73-74 
26 Ruud (1997) s. 27 
27 Ruud (2011) s. 79 
28 Brownlie (2012) s. 21 
29 Fleischer (2005) s. 29 
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ne.30 ILCs kommentarer til forslagene kan gi en viss veiledning i hvor grensen går. Og der 

forslagene opprinnelig innebar en utvikling av retten, kan disse raskt oppnå sedvanerettsstatus 

dersom statene handler i tråd med dem fordi de er overbevist om at de gir uttrykk for gjelden-

de sedvanerett.        

 

2.2.3 Miljørettslige prinsipper 

Den internasjonale miljøretten har vært preget av at det har vært vanskelig å enes om konkre-

te, bindende regler, at sedvanerettsreglene ofte er uklare, og at det har vært få miljørettslige 

saker for internasjonale domstoler som kan avklare rettstilstanden.31 Dette har ført til at det 

har blitt utviklet miljørettslige prinsipper. Dette er overordnede retningslinjer for hvordan 

miljørettslige spørsmål bør løses, som kan bidra med å tilpasse den tradisjonelle folkeretten til 

nye områder.32 Prinsippene kan tjene til å beskytte miljøet på veien mot en mer presis rettslig 

regulering. Prinsippene er imidlertid ofte uklare, og gir ikke nødvendigvis entydige svar på 

rettsspørsmål som oppstår. Prinsippenes betydning som rettskilde, særlig deres sedvanerettsli-

ge status, har vært mye diskutert i teorien, og vil variere fra prinsipp til prinsipp. De prinsip-

pene som kan være av særlig betydning for problemstillingen er prinsippet om felles, men 

differensiert ansvar og føre-var-prinsippet. Disse vil derfor kommenteres kort. 

 

2.2.3.1 Felles, men differensiert ansvar 

Prinsippet om felles, men differensiert ansvar innebærer at miljøforpliktelser skal fordeles 

ulikt mellom industriland og utviklingsland.33 Dette har sammenheng med manglende ressur-

ser og behovet for økonomisk vekst i utviklingsland, og at industrilandene historisk har bidratt 

mer til de globale miljøproblemene. Prinsippet innebærer en «relativisering» av miljøforplik-

telser, som kan gjøre avgjørelsen av om forpliktelsene er oppfylt og håndhevelsen av disse 

vanskeligere. Ansvaret er imidlertid felles, og prinsippet kan dermed ikke rettferdiggjøre at 

noen stater påfører andre vesentlig miljøskade.34 Prinsippet kommer til uttrykk i Rio-

erklæringens prinsipp 7, og er nedfelt i flere miljøkonvensjoner, blant annet i Klimakonven-

sjonen (heretter UNFCCC) artikkel 3 nr. 1. Prinsippet er derfor av betydning ved vurderingen 

av spørsmål knyttet til klimaproblemet. 

 

                                                 
30 Ruud (1997) s. 37 
31 Bugge (2015) s. 72 
32 Bugge (2015) s. 73 
33 Bugge (2015) s. 96 
34 Bugge (2015) s. 97 
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2.2.3.2 Føre-var-prinsippet 

Mange miljøproblemer er preget av vitenskapelig usikkerhet om sammenhenger, årsaker og 

virkninger.35 I henhold til føre-var-prinsippet skal ikke dette stå i veien for å treffe forebyg-

gende tiltak. Miljøskader skal forebygges, og det skal utvises varsomhet overfor mulige, men 

usikre skadevirkninger. Prinsippet ble først stadfestet i Rio-erklæringens prinsipp 15, og er 

tatt med i flere andre internasjonale traktater.36 Prinsippet er også nedfelt i UNFCCC artikkel 

3 nr. 3. Prinsippet har stor tilslutning, og det kan derfor argumenteres for at man står overfor 

en sedvanerettsregel eller generelt rettsprinsipp, men prinsippets rettskildestatus er fortsatt 

omstridt. Prinsippets rekkevidde er også usikker, for eksempel når det gjelder hvor stor risiko 

for skade som skal godtas og hvor omfattende tiltak som kreves. 

                                                 
35 Bugge (2015) s. 97 
36 Bugge (2015) s. 98 
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3 Bakgrunn 

Jeg vil i dette kapittelet kort gjøre rede for den vitenskapelige bakgrunnen for klimaendringe-

ne og hvilke følger disse antas å få. Jeg vil deretter redegjøre for hvordan klimaproblemet har 

vært behandlet i internasjonale traktater, og vurdere om traktatreguleringen utelukker anven-

delsen av generelle folkerettslige regler ved spørsmålet om ansvar for skader som følge av 

klimaendringer. Til slutt vil jeg gjøre rede for bakgrunnen for folkerettens statsansvarsregler. 

 

3.1 Klimaendringene og den juridiske reguleringen av problemet 

 

3.1.1 Klimaendringene 

Klimaet på jorden påvirkes av drivhuseffekten i atmosfæren. Kortbølget stråling fra sola var-

mer opp jordoverflaten, og varmestråling sendes deretter tilbake fra jordoverflaten.37 En del 

av varmestrålingen absorberes i atmosfæren og sendes tilbake til jorda, og øker temperaturen 

her, mens resten går ut i verdensrommet. Mengden drivhusgasser i atmosfæren er avgjørende 

for hvor mye av strålingen som sendes tilbake til jorda, og dermed hvor stor oppvarmingen er. 

FNs klimapanel (IPCC) har som oppgave å gjennomgå de vitenskapelige bevisene for klima-

endringer og komme med anbefalinger.38 Deres rapporter anses som den mest pålitelige kil-

den til informasjon om klimaendringer. IPCC slår fast i sin siste rapport at det er utvetydig 

(«unequivocal») at vi står overfor en oppvarming av klimaet.39 Atmosfæren og havene er 

oppvarmet, mengden snø og is har minket og havnivået har steget. Menneskelig aktivitet har 

en klar innvirkning på klimaet. IPCC regner det som høyst sannsynlig («extremely likely») at 

det meste av oppvarmingen siden 1950-tallet er menneskeskapt.40 Dette har særlig skjedd 

gjennom utslipp av drivhusgasser, først og fremst karbondioksid, ved forbrenning av kull, olje 

og gass, og ved at naturlige karbonsluk ødelegges gjennom dyrking av jord og avskoging.41 

 

Det forventes at klimaendringene kan få omfattende samfunnsmessige og økonomiske følger 

på grunn av økt forekomst av ekstremvær som flom, hetebølger og stormer, oversvømmelser 

av landområder når havet stiger og tørke, vannmangel og redusert jordbruksproduksjon på 

grunn av økte temperaturer.42 Det ventes omfattende og irreversible skader på naturen. Øko-

systemer som ikke greier å tilpasse seg temperaturøkningen raskt nok vil ødelegges og dyre- 

og plantearter utryddes.43 Det er ingen sammenheng mellom hvor utslippene finner sted og 

                                                 
37 Meld. St. nr. 21 (2011-2012) s. 19 
38 Birnie (2009) s. 337 
39 IPCC Synthesis Report (2014) s. 2 
40 IPCC Synthesis Report (2014) s. 4 
41 Meld. St. nr. 21 (2011-2012) s. 28 
42 Meld. St. nr. 21 (2011-2012) s. 23 
43 Meld. St. nr. 21 (2011-2012) s. 24 
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hvor eventuelle skadevirkninger inntreffer. Risikoen for skade er ulikt fordelt, og er forventet 

å ramme utviklingsland hardest.44 Det er samtidig disse landene som generelt sett har bidratt 

minst til problemet, og som kan ha minst ressurser til å tilpasse seg og forhindre skadevirk-

ningene. Dette er en viktig begrunnelse for prinsippet om felles, men differensiert ansvar.  

 

Klimaproblemet er komplekst, og styres av et samspill av virkninger mellom menneskelig 

aktivitet og naturlige prosesser. Dette kompliserer årsaks- og virkningsbildet. Et eksempel er 

tilbakekoblingsmekanismer i naturen.45 Oppvarmingen forsterkes eller reduseres da av andre 

grunner enn den som førte til oppvarmingen. For eksempel kan økte temperaturer føre til 

smelting av permafrost og isbreer, noe som kan frigjøre metan. Dette kan føre til økt konsen-

trasjon av drivhusgasser i atmosfæren, som igjen kan føre til økt global oppvarming. Klima-

gassene har dessuten lang levetid i atmosfæren, noe som innebærer en forsinkelse mellom 

utslipp og oppvarmingen som følger av dem.46  

 

3.1.2 Juridisk regulering 

UNFCCC ble vedtatt i 1992. Konvensjonen er ratifisert av 195 parter, og har dermed nærmest 

universell oppslutning. Det oppstilles et endelig mål i artikkel 2 om å stabilisere konsentrasjo-

nen av drivhusgasser på et nivå som vil forhindre farlig menneskeskapt påvirkning av klima-

systemet. Under klimatoppmøtet i Cancún i 2010 ble statene enige om at oppvarmingen ikke 

skal overstige 2 ºC sammenlignet med førindustrielt nivå.47 Allerede en så stor oppvarming 

kan få omfattende negative følger, og man ble derfor enige om et mål om å forsøke å begrense 

temperaturstigningen til 1,5 ºC på Paris-konferansen i 2015.48 UNFCCC gir et organisatorisk 

rammeverk for å møte klimaproblemet, og inneholder retningsgivende prinsipper. I konven-

sjonen skilles det mellom utviklede land (Annex I), utviklede land med markedsøkonomi 

(Annex II) og utviklingsland, og de ulike gruppene er pålagt ulikt ansvar i tråd med prinsippet 

om felles, men differensiert ansvar.  

 

UNFCCC ble fulgt opp av Kyotoprotokollen i 1997. Avtalen fastsatte bindende kvantitative 

utslippsforpliktelser for de utviklede landene (Annex I) for perioden 2008-2012. De forplikte-

de landene sto imidlertid bare for 30 prosent av de globale utslippene, ettersom USA ikke 

ratifiserte protokollen og store utslippsnasjoner som Kina, India og Brasil, som regnes som 

utviklingsland etter UNFCCC, ikke var omfattet. De fleste av de forpliktede landene ble enige 

om en ny forpliktelsesperiode fra 2012-2020. 

                                                 
44 IPCC Synthesis Report (2014) s. 13 
45 Meld. St. nr. 21 (2011-2012) s. 20 
46 Meld. St. nr. 21 (2011-2012) s. 19 
47 Report of the Conference of the Parties (2011) punkt 4 
48 Parisavtalen art 2 nr. 1 (a) 
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Parisavtalen ble vedtatt 12. desember 2015. Alle land plikter å fastsette nasjonale reduk-

sjonsmål.49 Landene avgjør selv nivået på deres bidrag, men det skal reflektere deres høyest 

mulige ambisjon og innsatsen skal økes over tid.50 UNFCCCs sekretariat har vurdert reduk-

sjonsmålene som var rapportert inn før 1. oktober 2015, og slår fast at det vil kreves mye høy-

ere reduksjonsmål fra 2025 og 2030 hvis togradersmålet skal kunne nås.51  Det er altså et gap 

mellom de reduksjonene i utslipp statene har sagt seg villige til å gjennomføre, og de som 

trengs for å hindre farlig menneskeskapt påvirkning av klimasystemet.  

 

3.2 Utgjør traktatreguleringene av klimaproblemet et «self-contained 

regime»? 

Folkeretten har prinsipper om lex specialis. Der statene har regulert visse rettsspørsmål gjen-

nom traktater eller konvensjoner, oppstår spørsmålet om denne reguleringen er eksklusiv, 

eller om reglene som ellers ville kommet til anvendelse etter den generelle folkeretten fortsatt 

gjelder.52 Dette beror på en tolkning av den spesielle reguleringen.53 Det vil være av betyd-

ning om reguleringen er ment av partene å være eksklusiv.54 I folkerettslig teori brukes formu-

leringen «self-contained regimes» i de tilfeller der rettsområder er uttømmende regulert gjen-

nom spesielle regler. Er dette tilfelle for reguleringen av klimaproblemet gjennom UNFCCC 

og de tilhørende folkerettslige avtalene? 

 

Det er vanlig å skille mellom primærregler og sekundærregler i folkeretten.55 Primærreglene 

er de materielle reglene, det vil si innholdet i de folkerettslige reglene. Ansvarsreglene er se-

kundærregler. Disse blir først aktuelle der det konstateres brudd på de materielle folkerettsreg-

lene, og bestemmer de rettslige konsekvensene av bruddet. I denne oppgaven er det av betyd-

ning å undersøke om traktatreguleringen av klimaproblemet inneholder primærregler som 

gjelder som lex specialis og som utelukker anvendelsen av sedvanerettsregelen om forbud 

mot grenseoverskridende miljøskade, og om den inneholder sekundærregler som utelukker 

bruken av de generelle folkerettslige reglene om statsansvar.  

 

                                                 
49 Parisavtalen art 4 nr. 2 
50 Parisavtalen art 4 nr. 3 
51 UNFCCC Secretariat Synthesis report (2015) s. 11 
52 ILC Report (2001), s. 140 avsnitt 1 
53 ILC Report (2001), s. 140 avsnitt 3 
54 Verheyen (2005) s. 142 
55 Ruud (2011) s. 301 
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Både ved inngåelsen av UNFCCC og Kyotoprotokollen var partene klare over at traktatregu-

leringene ikke ville dekke klimaproblemet i sin helhet.56 Avtalene har fokus på å forebygge 

problemet (mitigation), og har regler om tilpasning (adaptation), mens spørsmålet om klima-

relaterte skader er lite regulert. For eksempel er ikke slike skader definert, og en eventuell 

kompensasjon for skader er ikke regulert. Industrilandene motstred at regler som behandlet 

spørsmålet om skader som følge av klimaendringer skulle med i avtalene.57 Dette taler for at 

reguleringene ikke er ment å utelukke andre folkerettslige regler som kan regulere spørsmålet 

om skade. I avsnitt 8 i fortalen til UNFCCC gjengis formuleringen i Rio-erklæringens prin-

sipp 2, som gir uttrykk for forbudet mot grenseoverskridende miljøskade. Dette tyder på at det 

ikke har vært partenes intensjon å utelukke anvendelsen av denne regelen gjennom inngåelsen 

av klimakonvensjonen.    

 

Når det gjelder sekundærreglene, gjenspeiles konseptet om «self-contained regime» i DASR 

artikkel 55. Når stater inngår traktater om primærforpliktelser kan de samtidig fastsette hva 

som skal skje ved eventuelle brudd på disse. Ansvarsreglene i DASR kommer da ikke til an-

vendelse. UNFCCC inneholder ikke bestemmelser om hvordan ansvar for skader som følge 

av klimaendringer skal reguleres. Konvensjonen fokuserer på å minske problemet heller enn å 

regulere konsekvensene av det. Kyotoprotokollen inneholder mekanismer for å regulere 

manglende etterlevelse av visse forpliktelser, for eksempel reduksjonsmålene. Dette kan ten-

kes å utelukke de generelle folkerettslige ansvarsreglene.58 Mekanismene regulerer imidlertid 

ikke konsekvensene av skader som følge av klimaendringer.59 I forbindelse med ratifikasjon 

av både UNFCCC og Kyotoprotokollen har flere parter eksplisitt tatt forbehold om at de ge-

nerelle ansvarsreglene fortsatt skal gjelde for spørsmålet om skader som følge av klima-

endringer. Flere små øystater erklærte at  

 

signature of the Convention shall, in no way, constitute a renunciation of any rights under international 

law concerning state responsibility for the adverse effects of climate change, and that no provisions in 

the Convention can be interpreted as derogating from the principles of general international law.60  

 

Erklæringene er imidlertid ikke formelt anerkjent av de andre partene, og den rettslige betyd-

ningen av erklæringene er uklar.61 Spørsmålet om ansvar for skader var også omstridt under 

Paris-forhandlingene. Artikkel 8 i Parisavtalen berører spørsmålet. Ifølge bestemmelsen skal 

                                                 
56 Verheyen (2005) s. 142 
57 Lefeber (2012) s. 328 
58 Tol (2004) s. 1115 
59 Voigt (2008) s. 4 
60 UNFCCC Declarations by parties 
61 Werksam (2013) s. 416 
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skader forebygges og minimeres, og partene skal øke forståelse, handling og støtte vedrørende 

spørsmålet om skader gjennom samarbeid og tilrettelegging. Det sies ikke noe om et eventuelt 

ansvar. I punkt 51 i beslutningsteksten til Parisavtalen er det utdypet at Partskonferansen 

«[a]grees that Article 8 of the Agreement does not involve or provide a basis for any liability 

or compensation».62 Partene ønsker altså ikke at artikkelen skal kunne brukes for å statuere 

ansvar. Kan beslutningsteksten tolkes som en generell utelukkelse av anvendelsen av reglene 

om statsansvar på spørsmålet om klimaskader? Dette ville innebære en fraskrivelse av staters 

rett til å holde hverandre ansvarlig, som ifølge Verheyen og Roderick ville krevd «compelling 

support».63 Avtalens forhandlingshistorie og partenes uttrykte intensjoner ved ratifikasjon av 

de tidligere klimaavtalene gir ikke støtte til at beslutningsteksten kan forstås slik. Verken 

UNFCCC, Kyotoprotokollen eller Parisavtalen kan dermed sies å utelukke anvendelsen av de 

generelle folkerettslige ansvarsreglene i DASR på spørsmålet om ansvar for skader som følge 

av klimaendringer. 

 

Traktatreguleringene av klimaproblemet kan etter dette ikke anses å utgjøre et «self-contained 

regime», og står ikke i veien for å anvende sedvanerettslige primærregler eller sekundærregler 

på spørsmålet.  

 

3.3 Reglene for statsansvar 

De folkerettslige reglene for statsansvar avgjør om en stat kan holdes ansvarlig for brudd på 

folkerettslige regler, og hva et eventuelt ansvar består i. De folkerettslige ansvarsreglene gjel-

der generelt ved brudd på alle slags folkerettslige forpliktelser, enten disse er nedfelt i en trak-

tat, kommer til uttrykk gjennom sedvaneregler eller har grunnlag i mer ubestemte prinsip-

per.64 

 

3.3.1 Ansvarsreglenes rettskildegrunnlag  

Den faste internasjonale domstol omtaler i Chorzów Factory-saken at «[i]t is a principle of 

international law that the breach of an engagement involves an obligation to make reparation 

in an adequate form.»65 ILCs utkast til regler om statsansvar, DASR, ble ferdigstilt i 2001. 

Målet var å kodifisere reglene for statsansvar og nedfelle disse i en konvensjon, men dette har 

til nå ikke skjedd. DASR er dermed i seg selv ikke bindende for stater, men forslagene antas i 

stor grad å gjenspeile gjeldende folkerettslig sedvanerett. Blant annet skriver Brownlie at 

reglene «have been much cited and have acquired increasing authority as an expression of the 

                                                 
62 Report of the Conference of the Parties (2016) 
63 Verheyen (2008) s. 17 
64 Fleischer (2005) s. 200 
65 Germany v. Poland (Jurisdiction), s. 21 
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customary law of state responsibility.»66 Utkastet ble tatt til etterretning av FNs generalfor-

samling i resolusjon 56/83 av 28. januar 2002. Arbeidet med reglene har foregått over lang 

tid, og statene har hatt anledning til å kommentere og protestere mot forslag underveis. Dette 

taler for at kravet om opinio juris er oppfylt. I praksis er det ofte stater lar være å stille hver-

andre til ansvar ved brudd på folkerettsregler. Dette kan tale mot at vilkåret om generell prak-

sis er oppfylt. Dette kan imidlertid ha sammenheng med at det er mer fruktbart å løse folke-

rettslige problemer gjennom forhandlinger heller enn konfrontasjon, og at reglenes innhold 

fortsatt er noe uklart. Det at den staten som hevder at folkeretten er brutt har bevisbyrden for 

dette, kan også være en viktig årsak. ICJ henviser til ILCs forslag i flere avgjørelser.67 Jeg vil 

derfor ta utgangspunkt i ILCs DASR som uttrykk for gjeldende sedvanerett.  

 

3.3.2 Anvendelse i praksis 

Som nevnt brukes reglene om statsansvar sjelden i praksis for å stille stater til ansvar for fol-

kerettsbrudd. Det kan være ulike årsaker til dette. Mange vil forsøke å løse saker gjennom 

politisk samarbeid heller enn konfrontasjon. Geopolitiske forhold kan også spille inn. Når det 

gjelder miljøskader kan det være mer hensiktsmessig å ha fokus på å forhindre nye skader, 

heller enn å få kompensasjon for de som allerede har skjedd. Dette kan for eksempel ha vært 

en viktig grunn til at Norge og andre stater ikke stilte Ukraina til ansvar etter Tsjernobyl-

ulykken. I stedet ble det utarbeidet konvensjoner om varsling og assistanse ved atomulyk-

ker.68 En annen grunn kan være den juridiske usikkerheten omkring primærreglene på det 

miljørettslige feltet. Disse bærer ofte preg av vaghet, uten konkrete forpliktelser som kan bry-

tes. Særlig gjelder dette der det er snakk om brudd på miljørettslige prinsipper og sedvanerett 

med usikker rekkevidde. Stater har generelt sett vært tilbakeholdne med å utarbeide spesifikke 

regler for ansvar og erstatningsansvar for miljøskader i konvensjoner.69 Anvendelsen av de 

generelle statsansvarsreglene kan også by på usikkerhet, for eksempel der det er flere aktører 

som har bidratt til skaden og denne er resultat av sammensatte årsakskjeder. En eventuell 

rettssak kan bli tidkrevende og innviklet og beviskravene kan være vanskelige å oppfylle. Mer 

praksis kan bøte på dette, og gjøre innholdet i både primærpliktene og ansvarsreglene mer 

presist.  

 

                                                 
66 Brownlie (2012) s. 540 
67 Blant annet i Gabčíkovo-Nagymaros og Pulp Mills 
68 Ruud (2011) s. 312  
69 Vicuña (1998) s. 281-282 
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4 Vilkårene for statsansvar 

 

4.1 Innledning 

Det følger av artikkel 1 i DASR at «[e]very internationally wrongful act of a State entails the 

international responsibility of that State.» For at reglene for statsansvar skal komme til anven-

delse, må det foreligge en folkerettslig ulovlig handling. Det må ha skjedd et brudd på en stats 

folkerettslig forpliktelser som kan tilskrives denne staten etter folkerettslige regler.70 Dette er 

tilfelle når en stat ikke handler i samsvar med det som kreves av den, ifølge den folkerettslige 

forpliktelsen.71 For at det skal foreligge et brudd på en folkerettsregel må staten være bundet 

av regelen.72 Følgende vilkår kan altså oppstilles for at en stat skal bli folkerettslig ansvarlig: 

det må foreligge et brudd på en folkerettsregel, denne må være bindende for staten på tids-

punktet for bruddet og bruddet må kunne tilskrives staten. 

 

Eksisterer det folkerettsregler som kan anses brutt når stater ikke gjør nok for å hindre skader 

som følge av klimaendringer? Jeg vil innledningsvis gå inn på om de internasjonale klimaav-

talene inneholder bindende forpliktelser for statene til å hindre klimaskader. Deretter vil jeg 

vurdere om det kan oppstilles statsansvar for klimaskader basert på et brudd på forbudet mot 

grenseoverskridende miljøskade. Jeg vil vurdere om forbudet kan regnes som en folkerettslig 

sedvanerettsregel, om forbudet kan anvendes på skader som følge av klimaendringer og om et 

eventuelt brudd på regelen kan tilskrives staten. Jeg vil deretter vurdere når det kan foreligge 

et brudd på regelen. 

  

4.2 Primærforpliktelsen 

 

4.2.1 De internasjonale klimaavtalene 

Folkerettslige forpliktelser kan for det første være nedfelt i internasjonale traktater og konven-

sjoner. Hvorvidt man står overfor en juridisk bindende regel som kan bli brutt beror på formu-

leringene som er brukt i teksten.73 Selv om en traktat i seg selv er bindende for en stat, kan 

den inneholde ikke-bindende elementer, for eksempel retningslinjer og oppfordringer.74 

UNFCCC artikkel 2 oppstiller som nevnt et endelig mål om å forhindre skadelige klima-

endringer. I utgangspunktet kan ikke et mål tolkes som en rettslig forpliktelse som kan brytes, 

men som et omforent ønske. Statene overlates frihet i hvordan målet skal oppnås, slik at det er 

vanskelig å oppstille konkrete forpliktelser som kan anses brutt etter denne regelen. Det kan 

                                                 
70 DASR art 2 
71 DASR art 12 
72 DASR art 13 
73 Ruud (2011) s. 69 
74 Bodansky (2016) s. 8 
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argumenteres for at artikkel 2 i samhold med UNFCCC artikkel 4 nr. 2 kan tolkes som en 

forpliktelse for Annex I-landene til å gjennomføre tiltak for å sikre stabilisering av drivhus-

gasser i atmosfæren.75  Det er imidlertid ikke enighet om en slik tolkning.76  

 

Effekten av statsansvarsreglene anvendt på klimaproblemet vil dessuten være avhengig av om 

det finnes en folkerettsregel som ikke er begrenset til å gjelde for Annex I-land, men som 

gjelder for alle stater, også de største utslippsnasjonene. Det tradisjonelle skillet mellom indu-

striland og utviklingsland i UNFCCC har vært til hinder for å oppstille bindende utslippsfor-

pliktelser for land som til sammen har tatt igjen industrilandene når det gjelder mengden ut-

slipp, som Kina og India. Jeg vil derfor undersøke om det finnes folkerettsregler for å hindre 

skader som følge av klimaendringer som påhviler alle stater. Kyotoprotokollen inneholder 

som nevnt bare utslippsforpliktelser for Annex I-landene, og vil derfor ikke behandles nærme-

re. I henhold til Parisavtalen artikkel 4 nr. 1 skal partene ha som mål å nå utslippstoppen så 

snart som mulig, noe som ikke kan tolkes som en rettslig forpliktelse. Videre er statene pålagt 

å utforme nasjonale reduksjonsmål. Artikkel 4 nr. 2 fastslår at «[e]ach Party shall prepare, 

communicate and maintain successive nationally determined contributions that it intends to 

achieve. Parties shall pursue domestic mitigation measures, with the aim of achieving the ob-

jectives of such contributions.» Formuleringene «intends to achieve» og «aim of achieving» 

tyder på at det ikke er juridisk forpliktende for en stat å oppnå innholdet i forpliktelsene den 

har oppstilt. Ifølge Bodansky har ikke statene en individuell plikt til å implementere eller 

oppnå sine reduksjonsmål.77  

 

Det er altså vanskelig å finne plikter i klimaavtalene som kan tjene som primærregler. Det har 

vært foreslått at visse artikler i Havrettskonvensjonen kan anvendes som primærforpliktelser 

som kan medføre statsansvar for klimaskader.78 Et eventuelt ansvar vil imidlertid bare dekke 

skader som skyldes maritim forurensning og lignende.79 Jeg vil derfor ikke gå nærmere inn på 

disse forpliktelsene.  

 

4.2.2 Forbudet mot grenseoverskridende miljøskade 

Folkerettslige forpliktelser kan også oppstilles på grunnlag av sedvanerett. Sedvanerettsregler 

er i utgangspunktet bindende for alle stater. Jeg vil derfor vurdere om forbudet mot grense-

overskridende miljøskade kan regnes som folkerettslig sedvanerett. Det er visse svakheter ved 

anvendelsen av sedvanerett som primærregler. En sedvanerettsregel er gjerne vag, og det er 

                                                 
75 Voigt (2008) s. 6  
76 Voigt (2008) s. 7 
77 Bodansky (2016) s. 10 
78 Tol (2004) s. 1116-1117 
79 Tol (2004) s. 1118 
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vanskelig å fastsette dens konkrete innhold.80 Dermed blir det vanskeligere å konstatere et 

eventuelt brudd på regelen. Dette kan også sies å være tilfelle for forbudet mot grenseover-

skridende miljøskade. Innholdet i statsansvarsreglene blandes til tider med innholdet i forbu-

det mot grenseoverskridende miljøskade, og det har vært uenighet om regelens rekkevidde. 

Jeg vil derfor klargjøre visse sider av regelen som har vært gjenstand for diskusjon, før jeg 

undersøker om den er brutt.  

 

Forbudet mot grenseoverskridende skade har sin opprinnelse i Trail Smelter-saken fra 1941. 

Saken gjaldt en tvist om skader på amerikansk jord som følge av forurensning fra et kanadisk 

smelteverk. Den internasjonale voldgiftsdomstolen dømte Canada til å betale erstatning for de 

økonomiske tap forurensningen hadde medført på grunnlag av et folkerettslig forbud mot å 

volde betydelig skade på andre staters territorium. Regelen er senere nedfelt i Stockholm- og 

Rio-erklæringene, og har vært lagt til grunn i en rekke miljørettslige saker for internasjonale 

domstoler. Prinsipp 2 i Rio-erklæringen fastslår at  

 

[s]tates have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international 

law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and devel-

opmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do 

not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdic-

tion. 

 

Som nevnt i punkt 2.1 er det et grunnleggende utgangspunkt i folkeretten at stater, i medhold 

av statssuverenitetsprinsippet, har rett til å utnytte eget territorium og disponere egne ressurser 

slik den selv ønsker. Dette omtales gjerne som staters territorielle suverenitet.81 En annen side 

av suverenitetsprinsippet er statens rett til «territoriell integritet»: staten kan kreve at dens 

territorium og ressurser ikke forringes av andre staters aktiviteter. En stats bruk av ressurser 

kan ha negativ virkning for miljøet til andre stater. For eksempel kan en stats utslipp av for-

urensende kjemikalier i en elv føre til miljøskader hos nabostaten elva renner gjennom. Etter 

prinsippet om territoriell suverenitet har den første staten rett til å bruke elva som den ønsker, 

selv om dette medfører forurensning. Dette vil imidlertid begrense nabostatens muligheter til 

å benytte elva slik den vil. En stats suverenitet over egne ressurser kan med andre ord begren-

ses av en annens stats tilsvarende rett. For å beskytte andre staters suverenitet, kan det altså 

oppstilles et forbud mot å påføre andre stater miljøskade. 

 

                                                 
80 Voigt (2008) s. 8 
81 Bugge (2015) s. 78 
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4.2.2.1 Er regelen bindende? 

En rekke juridiske forfattere hevder at forbudet mot grenseoverskridende miljøskade har sta-

tus som folkerettslig sedvanerett.82 Etter en gjennomgang av teori og rettspraksis fra interna-

sjonale domstoler, mener imidlertid Nicolai Nyland i sin doktoravhandling at det ikke kan gis 

et klart svar på om forbudet har status som sedvanerett, og at begge konklusjoner er holdba-

re.83  

 

Et grunnlag for å kunne anse forbudet som sedvanerett, er at det er utledet fra statssuvereni-

tetsprinsippet, som anses som sikker sedvanerett.84 Forbudet er stadfestet i Stockholm- og 

Rio-erklæringene og UNFCCC.85 UNFCCC har tilnærmet universell oppslutning, og statene 

har bundet seg til konvensjonen gjennom ratifikasjon. Forbudet er siden bekreftet i en rekke 

miljørettslige traktater.86 Dette kan tale for at vilkåret om opinio juris er oppfylt. Forurensning 

på tvers av landegrenser skjer imidlertid stadig vekk, og blir i praksis akseptert. Vilkåret om 

statspraksis kan derfor synes å ikke være oppfylt.87 Grunnen til at statene aksepterer slik for-

urensning kan imidlertid være av politiske, hensiktsmessige årsaker, og ikke på grunn av at 

den anses som rettmessig. Det kan være ressurskrevende å gå til sak mot en annen stat, og en 

stat kan ville fokusere på å forebygge ny forurensning heller enn å søke kompensasjon for den 

som har skjedd.  

 

Et forbud mot å påføre andre stater miljøskadet har vært lagt til grunn i en rekke saker i inter-

nasjonale domstoler eller tvisteløsningsorganer. I tillegg til Trail Smelter-saken er regelen lagt 

til grunn i Corfu Channel-saken. I dommen baserer ICJ seg på et forbud mot å foreta hand-

linger som kan skade andre staters rettigheter, eller tillate bruk av sitt territorium til dette.88 

Saken omhandlet ikke miljørett, men gir uttrykk for et generelt forbud mot å påføre andre 

stater skade. Forbudet mot grenseoverskridende miljøskade er senere bekreftet i ICJs rådgi-

vende uttalelse om lovligheten av trussel om eller bruk av atomvåpen.89 ICJ omtaler i Pulp 

Mills-dommen at «the principle of prevention»90 er en sedvanerettsregel, under henvisning til 

Corfu Channel og Nuclear Weapons-saken.91  

 

                                                 
82 Se blant annet Fitzmaurice (2007) s. 1013, Voigt (2008) s. 7, Verheyen (2005) s. 145 og Ruud (2011) s. 280. 
83 Nyland (2009) s. 284 
84 Nyland (2009) s. 278 
85 Stockholm-erklæringens prinsipp 21, Rio-erklæringens prinsipp 2 og UNFCCCs fortale avsnitt 8 
86 Okowa (2000) s. 75 
87 Dette kan også ses som uttrykk for manglende opinio juris, jf. Bugge (2015) s. 280.  
88 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania, s. 22 
89 Nuclear Weapons avsnitt 29 
90 Som nevnt i punkt 1.1 brukes denne betegnelsen iblant om forbudet mot grenseoverskridende miljøskade. 
91 Argentina v. Uruguay, avsnitt 101 
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Forbudet mot grenseoverskridende forurensning kan også regnes som et generelt rettsprinsipp. 

For eksempel kan det forankres i et prinsipp om godt naboskap mellom stater.92 Et generelt 

rettsprinsipp kan i seg selv utgjøre en rettsregel som kan brytes, eller det kan brukes som 

rettskildefaktor ved tolkning av andre rettskilder. Anvendt som rettskildefaktor kan et prinsipp 

om godt naboskap styrke grunnlaget for at forbudet mot grenseoverskridende miljøskade er å 

anse som folkerettslig sedvanerett. 

 

Dette taler for at det kan legges til grunn at forbudet mot grenseoverskridende miljøskade er å 

regne som folkerettslig sedvanerett. Statspraksisen kan imidlertid sies å stå i veien for et abso-

lutt forbud mot grenseoverskridende forurensning. Dette er i tråd med rettspraksis. Ifølge 

Trail Smelter-saken gjelder forbudet «when the case is of serious consequence», og i Pulp 

Mills-saken ble det slått fast at regelen gjelder ved fare for «significant damage» på miljøet til 

en annen stat.93 Ut fra rettspraksis og statspraksis kan det slås fast at forbudet ikke gjelder 

hvilken som helst miljøskade, men at denne må være kvalifisert. I det følgende vil jeg derfor 

legge til grunn at forbudet mot grenseoverskridende forurensning er en sedvanerettsregel som 

gjelder ved tilfeller av vesentlig miljøskade, som ved brudd kan utløse de folkerettslige regle-

ne om statsansvar.   

 

ILC ferdigstilte i 2001 et forslag til regler om forebygging av grenseoverskridende miljøskade 

fra farlige aktiviteter (DAPH). Forslagene i DAPH regnes hovedsakelig som dekkende ut-

trykk for folkerettslig sedvanerett.94 Artiklene kan ha en viktig funksjon for anvendelsen av 

no-harm-regelen i praksis, da de kan hjelpe til å konkretisere innholdet av regelen. Reglene 

dreier seg imidlertid om skade ved farlige aktiviteter («hazardous activities»). Det kan derfor 

diskuteres om reglene er anvendbare på spørsmålet om grenseoverskridende skade som følge 

av klimaendringer. Ifølge Lefeber kan aktiviteter som innebærer utslipp av klimagasser gene-

relt sett ikke regnes som «hazardous».95 Det er oppsamlingen av utslipp og ødeleggelsen av 

karbonsluk over lang tid fra mangfoldige aktiviteter i hele verden som skaper global oppvar-

ming. Noen av reglene kan likevel ha relevans i den grad de utdyper innholdet i eksisterende 

folkerettsregler knyttet til grenseoverskridende skade.   

 

Et annet spørsmål er fra hvilket tidspunkt regelen må regnes som bindende. For at staten skal 

være ansvarlig må regelen være i kraft på det tidspunktet bruddet skjer, jf. formuleringen «at 

the time the act occurs» i DASR artikkel 13. Dette innebærer at stater kan bli ansvarlig for 

skader i fremtiden som skyldes utslipp som allerede har skjedd, hvis det på utslippstidspunktet 

                                                 
92 Bugge (2015) s. 81 
93 United States of America v. Canada, s. 1965, Argentina v. Uruguay, avsnitt 101 
94 Bugge (2015) s. 84 
95 Lefeber (2012) s. 333 
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var et bindende forbud mot dem. Dette er viktig med tanke på klimaskader, der det er forsin-

kelser mellom årsaker til og virkninger av problemet. Det må derfor undersøkes når forbudet 

mot grenseoverskridende miljøskade kan ha fått status som folkerettslig sedvanerett. ICJ ut-

talte i Nuclear Weapons-saken i 1996 at «[t]he existence of the general obligation of States to 

ensure that activities within their jurisdiction and control respect the environment of other 

States or of areas beyond national control is now part of the corpus of international law relat-

ing to the environment.»96 Dette kan tyde på at ICJ regner regelen som bindende i alle fall fra 

dette tidspunktet. Regelen er som nevnt nedfelt i Stockholm-erklæringen fra 1972. Australia 

og New Zealand baserte seg på et forbud mot grenseoverskridende skade da de anla sak mot 

Frankrike i Nuclear Test-saken fra 1974.97 Det kan derfor argumenteres for at kravene til sed-

vanerettsdannelse var oppfylt allerede da. Det er imidlertid vanskelig å gi noe sikkert svar på 

dette spørsmålet. 

 

4.2.2.2 Omfatter forbudet skader som følge av klimaendringer? 

Klimagassutslipp henger nært sammen med økonomisk aktivitet og utvikling i verden, og er i 

seg selv ikke ulovlig. Når en stat tillater utslipp av drivhusgasser, avskoging eller andre kli-

maskadelige aktiviteter utøver den sin suverene rett til å disponere over sine ressurser. Etter-

som klimasystemet er globalt, vil imidlertid skadene av slike aktiviteter inntreffe utenfor lan-

dets egne grenser og forringe andre staters rett til å disponere over sine ressurser. Omfattes 

skader som følge av klimaendringer av no-harm-regelen? Dette er avhengig av om klimaska-

der er å regne som grenseoverskridende skade og om skadene er betydelige.  

 

Forbudet mot grenseoverskridende skade ble tradisjonelt brukt på forurensningsskader mel-

lom nabostater, der det var en tydelig fysisk sammenheng mellom utslippene i en stat og for-

urensning i den andre, for eksempel slik som i Trail Smelter-saken.98 Noen juridiske forfattere 

mener regelen ikke kan anvendes på skader som følge av klimaendringer, som er et resultat av 

en samlet effekt av staters utslipp i atmosfæren, hvor en fysisk grenseoverskridende effekt er 

vanskelig å påvise. For eksempel viser Zahar til at de sakene i rettspraksis som har behandlet 

forbudet mot grenseoverskridende skade har tatt for seg tilfeller av fysisk skade over en gren-

se, og at det ikke er juridisk grunnlag for å utvide regelen til å omfatte tilfeller av kumulativ 

skade slik som ved klimaendringer.99 Andre forfattere, blant annet Verheyen, Mayer og Lefe-

ber, mener på sin side at no-harm-regelen kan omfatte klimaskader.100  

                                                 
96 Nuclear Weapons avsnitt 29, min utheving 
97 Ruud (2011) s. 279. Saken ble avvist på prosessuelt grunnlag. 
98 Verheyen (2005) s. 167 
99 Zahar (2014) s. 226-227 
100 Verheyen (2005) s.167-168, Mayer (2015) s. 3 og Lefeber (2012) s. 333 
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Forbudet mot grenseoverskridende skade gjelder i henhold til Nuclear Weapons-saken skader 

som inntrer på «areas beyond national control».101 I Stockholm- og Rioerklæringene brukes 

formuleringen «areas beyond the limits of national jurisdiction».102 Endringen i ordbruk kan 

tolkes slik at regelen ikke skal begrenses til de tradisjonelle tilfellene av grenseoverskridende 

skade mellom to stater. Skadevirkningene av klimaendringer er uten sammenheng med hvor 

utslippene skjer, og vil dermed ramme utenfor utslippsstatens jurisdiksjon. Utslipp av klima-

gasser får dessuten skadevirkninger for atmosfæren, det globale klimasystem, verdenshavene 

og økosystemer. Den utvidete ordlyden kan sies å omfatte slike skader. En tilsvarende formu-

lering av no-harm-regelen er dessuten tatt med i avsnitt 8 i fortalen til UNFCCC. Dette kan 

vitne om at stater har ansett regelen som relevant for klimaproblemet.  

 

Som nevnt i punkt 4.2.2.1 gjelder no-harm-regelen bare ved fare for miljøskader av et visst 

omfang. I rettspraksis har begrepene «serious injury» og «significant harm» vært brukt for å 

beskrive kravet som stilles til skaden. Ifølge Voigt kan de fleste skader som ventes og som 

allerede har oppstått som følge av klimaendringer regnes som tilstrekkelig alvorlige.103 Basert 

på IPCCs rapporter om klimaendringer er det stor sannsynlighet for omfattende, potensielt 

katastrofale skader dersom den globale oppvarmingen ikke stanses. Vilkåret om betydelig 

skade kan derfor anses oppfylt. 

 

4.2.2.3 Er forbudet relatert til skaden eller aktiviteten som medfører skade? 

Det har vært en diskusjon i teorien om no-harm-regelen retter seg mot grenseoverskridende 

skade, uavhengig av hva slags type aktivitet skaden skyldes, eller om den retter seg mot skade 

som skyldes visse typer aktiviteter. Det har gjerne vært et spørsmål om skade som følger av 

lovlige aktiviteter kan medføre ansvar etter DASR. Dersom det som er forbudt er å forårsake 

betydelig skade, uavhengig av hvordan dette skjer, er det irrelevant hva slags type aktivitet 

som skaper skaden.104 Ansvar oppstår på grunnlag av den betydelige skaden. Alternativt er det 

bare skade som skyldes ulovlige handlinger som vil medføre ansvar. Utslipp av klimagasser 

er lovlige aktiviteter. Utelukker dette anvendelsen av DASR ettersom disse reglene krever en 

«internationally wrongful act»?105  

 

Diskusjonen har oppstått i lys av ILCs skille mellom DASR, som omfatter statsansvar for 

ulovlige handlinger, og arbeidet med reguleringen av temaet «International Liability for the 

Injurious Consequences of Acts Not Prohibited by International Law», som tar for seg ansvar 

                                                 
101 Nuclear Weapons avsnitt 29 
102 Stockholm-erklæringens prinsipp 21, Rio-erklæringens prinsipp 2 
103 Voigt (2008) s. 9 
104 Scovazzi (2001) s. 48 
105 DASR art 1 
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for lovlige handlinger. DAPH springer ut av dette arbeidet. Skillet mellom ulovlige og lovlige 

handlinger har vært kritisert i teorien.106 Rettspraksis kan heller ikke synes å støtte et slikt 

skille. I Trail Smelter-saken ble Canada ansvarlig for grenseoverskridende skade, selv om 

skaden stammet fra en lovlig aktivitet i form av smelting av metaller i et smelteverk. Både 

Scovazzi og Voigt argumenterer for hensiktsmessigheten av at regelen retter seg mot skaden 

og ikke den skadevoldende aktiviteten.107 Det må derfor kunne legges til grunn at no-harm-

regelen også omfatter skade som skyldes lovlige aktiviteter. Den folkerettslig ulovlige hand-

lingen kan formuleres som det å tillate at skade skjer:  

 

If what is required for something to fall within the law of state responsibility is an internationally 

wrongful act, then what is internationally wrongful is allowing […] the harm to occur. A nuclear plant 

is a lawful activity; but failure to meet a strict-liability or due-diligence standard of care, with resultant 

harm – that is the internationally wrongful act, for which state responsibility attaches.108    

 

Forbudet mot grenseoverskridende skade kan altså sies å rette seg mot skaden, og er ikke be-

grenset til skader fra ulovlige aktiviteter.  

 

4.2.2.4 Er regelen en forhindringsplikt? 

Er det et krav om at skade har skjedd for å kunne holde en stat ansvarlig for skaden, eller er 

det nok å ha skapt en risiko for skade for å bli ansvarlig? Etter DASR er det ikke et krav om at 

folkerettsbruddet må ha ført til en skade for at ansvarsreglene skal komme til anvendelse.109 

Det er nok å konstatere at det har skjedd et brudd på den folkerettslige regelen. Hvorvidt det 

har oppstått skade som følge av bruddet vil imidlertid ha betydning for rettsfølgene bruddet 

får. For eksempel er skaden avgjørende for formen for og omfanget av reparasjonsplikten, 

mens den ansvarlige staten er forpliktet til å stanse folkerettsbruddet og gi garantier for at 

bruddet ikke skal gjenta seg selv om skade ikke har skjedd.110  

 

Primærregelen kan imidlertid ha et vilkår om at skade skal ha skjedd for at regelen skal anses 

brutt, noe som kan være tilfelle for no-harm-regelen. Dette avhenger av om regelen kun er et 

forbud mot grenseoverskridende skade, eller også en plikt til å forhindre risiko for skade. Lig-

ger det i forbudet mot grenseoverskridende miljøskade et vilkår om at skade må være inntrådt 

for at regelen skal være brutt, eller kan ansvar gjøres gjeldende før skade har skjedd, allerede 

der en stat har skapt en risiko for alvorlig skade? Problemstillingen er interessant ved anven-

delsen av no-harm-regelen på klimaproblemet, ettersom det vil være av stor betydning for 

                                                 
106 Blant annet i Boyle (1990) s. 12-13 og Higgins (1994) s. 164 
107 Scovazzi (2001) s. 48, Voigt (2008) s. 8  
108 Higgins (1994) s. 165 
109 ILC Report (2001) s. 92 avsnitt 6 
110 ILC Report (2001) s. 92 avsnitt 7 og DASR art 30 
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regelens effektivitet om man kan stille stater til ansvar for at de ikke gjør nok for å bremse 

den globale oppvarmingen, uten å måtte vente på skadevirkningene, som kan inntre langt fram 

i tid. 

 

Scovazzi mener det er ønskelig at forbudet mot grenseoverskridende skade er en forhind-

ringsplikt, ettersom miljørettslige regler har forhindring av miljøskader, ikke reparasjon, som 

hovedmål.111 Han mener ideen om prevensjon er integrert i forbudet mot grenseoverskridende 

skade. Ifølge Voigt omfatter forbudet mot grenseoverskridende miljøskade, i tillegg til plikten 

til å ikke forårsake skade, også en plikt til å avverge og minimere forutsigbar risiko for ska-

de.112 Forbudet mot grenseoverskridende skade som en forhindringsplikt vil være mest i tråd 

med føre var-prinsippet. Prinsippet understreker at miljøskader så langt som mulig skal fore-

bygges, selv der skaden er usikker. Mange miljøskader vil dessuten være uopprettelige. Dette 

taler for at sedvanerettsregelen kan anses brutt allerede der staten har brutt sin plikt til å for-

hindre miljøskader.  

 

4.2.2.5 Oppsummering  

Forbudet mot grenseoverskridende miljøskade kan regnes som en folkerettslig sedvanerettsre-

gel, og er derfor bindende for alle stater. Regelen kan omfatte skader som følge av klima-

endringer. Forbudet omfatter skade som skyldes lovlige aktiviteter, og kan anses brutt allerede 

der en stat ikke gjør nok for å forhindre at grenseoverskridende skade skjer. Hvorvidt skade 

oppstår eller ikke har imidlertid betydning for hvilke rettsfølger bruddet får. 

 

4.3 Kan et brudd på regelen tilskrives staten?    

Som nevnt er det et vilkår at den ulovlige handlingen eller unnlatelsen kan tilskrives staten 

etter folkerettslige regler for at det skal være grunnlag for statsansvar.113 Mye av utslippene av 

drivhusgasser stammer fra private aktører, for eksempel fra transport og privateide fabrikker. I 

utgangspunktet kan ikke handlinger foretatt av private tilskrives staten etter folkeretten.114 

Etter DASR artikkel 8 kan likevel staten bli ansvarlig for privates handlinger der disse skjer 

under statens kontroll. Utslippsaktiviteter er gjerne underlagt tillatelsesregime. Det kan argu-

menteres for at utslipp da skjer under statens kontroll.115  

 

Staten kan som nevnt også bli ansvarlig for sine unnlatelser. Der staten har unnlatt å regulere 

privates adferd der den skulle ha gjort det, kan dette føre til brudd på folkeretten som kan til-

                                                 
111 Scovazzi (2001) s. 49 
112 Voigt (2008) s. 9 
113 DASR art 2 (a) 
114 ILC Report (2001) s. 47 avsnitt 1 
115 Tol (2004) s. 1111 
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skrives staten.116 Staten kan bli ansvarlig for resultatet av privates handlinger hvis den ikke 

har gjort nok for å hindre et slikt resultat.117 I Trail Smelter-saken ble det lagt til grunn at en 

stat må beskytte andre stater mot skadelige aktiviteter fra «individuals from within its jurisdic-

tion.»118 Plikten til å hindre grenseoverskridende skade gjelder derfor selv om skaden voldes 

av private. Et brudd på regelen kan dermed tilskrives staten etter folkerettslige regler.  

 

4.4 Når foreligger det brudd på forbudet mot grenseoverskridende 

forurensning? 

Anvendt på klimaproblemet innebærer forbudet mot grenseoverskridende skade en plikt for 

staten til å begrense utslippene av klimagasser til et nivå der betydelig skade kan unngås. Som 

tidligere nevnt er utslipp av klimagasser i seg selv ikke forbudt. Hvor går grensen for hva som 

er tillatt før regelen er brutt? Dette er avhengig av hva som er aktsomhetskravet etter forbudet 

mot grenseoverskridende miljøskade.  

 

4.4.1 Aktsomhetskravet 

Ved spørsmålet om hvilket aktsomhetsnivå som kreves for at stater skal bli ansvarlige, er det 

nyttig å skille mellom hva som kreves etter henholdsvis primær- og sekundærreglene. Når det 

gjelder sekundærreglene, er spørsmålet om det kreves at staten har utvist skyld eller forsett 

ved folkerettsbruddet, eller om ansvaret er objektivt. Spørsmålet har vært noe omdiskutert i 

den juridiske teori. Okowa er av den oppfatning at ansvarsreglene er objektive, og finner støt-

te til dette hos majoriteten av forfattere og av praksis fra internasjonale domstoler.119 Noe av 

uenigheten kan skyldes forskjeller i ordbruk. Noen snakker om «fault» når de mener «un-

lawful act», et folkerettsbrudd.120 Et objektivt ansvar stemmer best overens med formule-

ringen i DASR artikkel 2. I følge artikkelen er det nok at det foreligger et brudd på en folke-

rettslig forpliktelse og at denne kan tilskrives en stat, for at det foreligger en «internationally 

wrongful act» som staten kan holdes ansvarlig for. Den nevner ikke skyld. Dette taler for at 

ansvarsreglene er objektive.  

 

Imidlertid beror det på primærforpliktelsen hva som utgjør et brudd, og denne kan ha et krav 

om at det er utvist skyld for å bli brutt. Hvilket aktsomhetskrav som gjelder må med andre ord 

avgjøres på grunnlag av primærregelen.121 Spørsmålet er derfor hvilket aktsomhetskrav som 

kreves etter no-harm-regelen. Hva kreves det at en stat skal gjøre for å forhindre grenseover-
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skridende forurensning? Først der staten ikke har handlet i tråd med den gjeldende aktsom-

hetsnormen, vil regelen være brutt og staten være ansvarlig. I den juridiske teori mener de 

fleste at det må påvises brudd på due diligence ved anvendelse av no-harm-regelen.122 Dette 

innebærer at regelen ikke vil være brutt så lenge staten har utvist forsvarlig adferd ved å treffe 

passende tiltak for å hindre grenseoverskridende skade.123  

 

Et objektivt ansvar innebærer at stater blir ansvarlige uavhengig av om de har utvist skyld 

eller har opptrådt klanderverdig. Visse traktater pålegger stater eller private operatører et ob-

jektivt ansvar for skader som oppstår. Felles for disse er at de regulerer farlige aktiviteter som 

kan innebære særlig omfattende skader. Noen forfattere mener at det på bakgrunn av dette kan 

være grunnlag for å oppstille et objektivt ansvar for miljøskader der man står overfor særlig 

farlige aktiviteter.124 Det har vært argumentert for at Trail Smelter-dommen kan vitne om et 

objektivt ansvar for grenseoverskridende miljøskader.125 Ettersom det var enighet mellom 

partene om Canadas ansvar så lenge skadene ble bevist, behandler imidlertid ikke dommen 

dette spørsmålet. Det foreligger ikke statspraksis eller rettspraksis som kan støtte objektivt 

ansvar for miljøskader generelt.126 Det var blant annet motstand mot objektivt ansvar under 

utarbeidelsen av Stockholmdeklarasjonen.127 Det kan heller ikke søkes oppklaring i nasjonale 

rettssystemer, da det er varierende hvorvidt de støtter objektivt ansvar.128 Det kan derfor leg-

ges til grunn at det etter gjeldende rett kreves at staten har opptrådt i strid med kravet til due 

diligence for at no-harm-regelen skal være brutt. 

 

Jeg vil først ta for meg innholdet i due diligence-standarden. Deretter vil jeg vurdere om due 

diligence-standarden er tilstrekkelig, og om objektivt ansvar ville vært et ønskelig alternativ. 

 

4.4.1.1 Due diligence 

Det er vanlig å beskrive due diligence som den opptreden som er forventet av en god stat 

(«government»).129 Hva kreves av en stat for at den oppfyller sin due diligence-forpliktelse? 

Spørsmålet om innholdet av en due diligence-forpliktelse sto sentralt i Pulp Mills-saken. 

Dommen behandlet en tvist om cellulosefabrikker ved en grenseelv mellom Uruguay og Ar-

gentina. Argentina mente Uruguay ikke hadde tatt tilstrekkelig hensyn til miljøbeskyttelse av 
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elva ved planleggingen og godkjenningen av fabrikkene. Domstolen fant at Uruguay hadde 

brutt sine prosessuelle plikter under planleggingen av fabrikkene, men at Uruguays plikt til å 

beskytte miljøet ikke var brutt gjennom godkjenningen av den ene av fabrikkene. I dommen 

ble plikten til å forhindre forurensning sett som en due diligence-forpliktelse. Spørsmålet ble 

løst på grunnlag av forpliktelser i en bilateral avtale mellom de to statene, men ICJ henviste til 

det generelle forbudet mot grenseoverskridende miljøskade.130 Det som påpekes om innholdet 

i due diligence-standarden kan derfor sies å ha overføringsverdi også til den folkerettslige 

regelen om forbud mot grenseoverskridende skade. ICJ omtaler due diligence som  

 

an obligation which entails not only the adoption of appropriate rules and measures, but also a certain 

level of vigilance in their enforcement and the exercise of administrative control applicable to public 

and private operators, such as the monitoring of activities undertaken by such operators, to safeguard 

the rights of the other party.131  

 

For å handle i overensstemmelse med due diligence-standarden må altså staten vedta, gjen-

nomføre og sikre etterlevelsen av regler og tiltak som skal hindre grenseoverskridende miljø-

skade. I teorien er også en slik forståelse av due diligence lagt til grunn. Ifølge Birnie m.fl. 

kreves det at staten utformer politiske linjer, regelverk og administrativ kontroll overfor priva-

te og offentlige, som er i stand til å forhindre eller minimere risikoen for grenseoverskridende 

skade.132 I tillegg innebærer due diligence at visse prosessuelle tiltak gjennomføres. Stater har 

en plikt til å varsle, rådslå og forhandle med stater som kan berøres av tiltakene, og til å foreta 

miljøkonsekvensutredninger.133 

 

Hvilke regler og tiltak som kreves er avhengig av hva som regnes som «appropriate». En slik 

formulering er også brukt i DAPH artikkel 3, og kommentaren til artikkelen inneholder gene-

relle bemerkninger om hva som er innholdet av due diligence-standarden. Det må tas i be-

traktning hva som er «generally considered to be appropriate and proportional to the degree of 

risk of transboundary harm in the particular instance.»134 Hva som er egnede tiltak må altså 

vurderes konkret, og vil variere med graden av risiko. Videre vil det kreves mer av et land 

med god økonomi og velutviklede styresmakter enn av utviklingsland.135 Reguleringene må 

dessuten utvikles i tråd med den teknologiske og vitenskapelige utviklingen. Hva som regnes 

som et passende tiltak kan variere over tid.136 Due diligence-standarden kan altså beskrives 
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som relativ og evolutiv. Hvorvidt kravet til due diligence er oppfylt beror på en objektiv vur-

dering.137 Det er altså ikke relevant om staten selv mener den har gjort det som kreves av den. 

Hvilke tiltak som er egnede må ses i forhold til aksepterte internasjonale standarder.138 

  

Hva skal til for at en stat har handlet due diligent i forbindelse med plikten til å hindre skader 

som følge av klimaendringer? Hvilke tiltak kan vurderes som passende? For å ha oppfylt akt-

somhetskravet etter due diligence-standarden må stater, som et minimum, ha vedtatt regule-

ringer som skal bremse utslippene av drivhusgasser.139 Det nærmere innholdet av due dili-

gence-standarden kan konkretiseres gjennom følgende elementer som er foreslått i juridisk 

teori: muligheten til å handle, skadens forutsigbarhet og proporsjonale tiltak.140 

 

4.4.1.1.1 Mulighet til å handle 

En stat vil bare ha brutt due diligence-standarden dersom den ikke har handlet der den kunne 

ha gjort det.141 Så godt som alle stater har muligheten til å gjennomføre tiltak for å redusere 

utslipp av drivhusgasser, og slik redusere risikoen for skade. Det kan imidlertid spørres om ett 

lands reduserte utslipp vil minimere skadeomfanget eller redusere risikoen for skade som føl-

ge av klimaendringer. Spesielt gjelder dette land som står for en liten andel av verdens samle-

de utslipp. Due diligence er imidlertid en plikt til å gjøre alt en kan for å minimere risikoen for 

skade.142 Det er ikke et krav om at det skal garanteres at tiltakene faktisk hindrer visse skader. 

Dette ville vært i strid med føre-var prinsippet, ettersom vitenskapelig usikkerhet ikke skal stå 

i veien for å treffe forebyggende tiltak. Alle utslipp av klimagasser som unngås vil kunne re-

dusere risikoen for videre skade.143 Alle høyutslippsland har dessuten muligheten til å reduse-

re risikoen vesentlig dersom de kutter sine utslipp.144  

 

4.4.1.1.2 Skadens forutsigbarhet 

Staten kan bare bli ansvarlig for brudd på due diligence-plikten dersom den med rimelighet 

kunne forutse at aktiviteten ville medføre skade.145 Det avgjørende er hva staten skulle forut-

sett, ikke hva den faktisk visste.146 Dette henger sammen med vanskeligheten av å skulle be-
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vise hva en stat faktisk hadde positiv kunnskap om, og innebærer en senket bevisbyrde for 

staten som påstår manglende due diligence.  

 

Hvilken grad av forutsigbarhet kreves før plikten til å handle due diligent inntrer? Er det nok 

at staten kan forutse de generelle skadelige konsekvensene av sine handlinger eller må de 

også kunne forutse mer presist hvilken type skade og dens omfang? Ifølge Verheyen og Voigt 

er det ansett tilstrekkelig at staten kan forutse de generelle konsekvensene av sine unnlatelser 

for at kravet til forutsigbarhet skal være oppfylt.147 En slik forståelse av kravet til due dili-

gence vil være mest i tråd med føre-var-prinsippet, fordi staten pålegges en plikt til å treffe 

forebyggende tiltak for å hindre miljøskade selv om det er vitenskapelig usikkerhet om de 

konkrete følgene av dens handlinger. En stat blir altså ansvarlig der den forutså eller kunne 

forutsett at dens handlinger eller unnlatelser kunne medføre betydelig miljøskade. 

  

På grunnlag av dette vil det være nok at statene kan forutse at utslipp av klimagasser vil føre 

til temperaturstigning og skader som følge av dette. Det vil ikke være nødvendig å forutse 

akkurat hvilke skader utslippene kan medføre og omfanget av disse skadene.  

 

Stater har ikke brutt kravet til due diligence før skadene kan regnes som forutsigbare. IPCCs 

første rapport fra 1990 viser at det da var vitenskapelig oppslutning om risikoen for skade som 

følge av klimaendringer. Dette ble anerkjent av statene ved inngåelsen av UNFCCC i 1992. 

Fra dette tidspunkt må risikoen for klimaskader kunne regnes forutsigbart for alle stater. For 

noen stater kan skadene ha vært forutsigbare også før dette.148  

 

4.4.1.1.3 Proporsjonale tiltak 

Hvilke tiltak som kreves må, som påpekt over, vurderes etter de nasjonale forholdene og gra-

den av risiko. Den skadevoldende stats muligheter til å hindre eller minimere skaden må veies 

mot den potensielt skadelidende stats interesse i å bli beskyttet mot skaden.149 Dette innebærer 

en avveining av hensynet til en stats territorielle suverenitet og en annens territorielle integri-

tet. Dette er en vanskelig vurdering som må foretas på grunnlag av de konkrete forhold. Jeg 

vil redegjøre for noen momenter som kan inngå i en slik vurdering.  

 

Hva som er proporsjonale tiltak må for det første vurderes på bakgrunn av graden av risiko. 

ILC påpeker i kommentaren til DAPH artikkel 3 at «[t]he required degree of care is propor-

tional to the degree of hazard involved. […] The higher the degree of inadmissible harm, the 
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greater would be the duty of care required to prevent it.»150 Klimaendringene kan ramme 

menneskers essensielle behov, som tilgang til vann og mat, og kan føre til tap av landområder 

og irreversible skader på naturen. Skadene som ventes å følge av klimaendringer er av en slik 

art og av et så stort omfang at det kan argumenteres for at bare en omfattende reduksjon av 

utslipp kan anses proporsjonalt.151 Som nevnt må hva som kreves etter due diligence-

standarden bestemmes etter objektive kriterier, og må ses i forhold til aksepterte internasjona-

le standarder. De målene statene har blitt enige om gjennom klimaforhandlingene kan brukes 

som rettesnor for hvilke tiltak som kan regnes som egnede. I Parisavtalen artikkel 2 nr. 1 (a) 

slås det fast at temperaturøkningen skal holdes godt under 2 ºC, og at det skal tilstrebes at den 

ikke overstiger 1,5 ºC. Det kan sies at statene har akseptert risiko for skade opp til dette ni-

vået. Due diligence skal som nevnt utvikles i tråd med vitenskapen, og hva som regnes som 

«appropriate» kan derfor måtte justeres. Dersom prognosene for skader blir sikrere, må inn-

satsen økes i tråd med disse.  

 

Hvilke tiltak som er egnede må for det andre vurderes opp mot statenes mulighet til å hindre 

skadene, sett hen til de nasjonale forholdene. Stater har ulik grad av kapasitet og mulighet til å 

gjennomføre tiltak for å redusere sine utslipp av klimagasser. Dette vil være avhengig av en 

rekke forhold. For eksempel kan et lands tilgang og mulighet til å legge om til fornybare 

energikilder være av betydning, og kostnadene forbundet med å gjennomføre tiltak vil variere. 

Spørsmålet om hva som skal regnes som egnede og proporsjonale tiltak kompliseres av at det 

er uenighet om hvilke tiltak som gir de beste og mest kosntadseffektive løsningene på klima-

problemet. Videre vil vurderingen som nevnt være avhengig av landets økonomi og utvik-

lingsnivå. Hva som kan regnes som proporsjonale tiltak for et rikt land med stort energifor-

bruk per innbygger er noe annet enn det som kan ventes av et land som må bruke sine ressur-

ser på å dekke befolkningens grunnleggende behov. Dette er i tråd med prinsippet om felles, 

men differensiert ansvar og prinsippet om bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling defin-

ers i Brundtland-rapporten som en utvikling som «meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs».152 Det må altså fore-

tas en avveining mellom staters behov for utvikling og hensynet til å bevare miljøet slik at det 

sikrer fremtidens behov.    

 

Forskere og organisasjoner har foreslått ulike metoder som kan anvendes for å fastslå hvorvidt 

et land har gjennomført proporsjonale tiltak.153 Det kan ved hjelp av ulike kriterier stilles opp 

konkrete grenser for tillatte utslipp, slik at utslipp over et slikt nivå vil bryte med due dili-
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gence-plikten. For eksempel har det vært foreslått at det kan oppstilles et nivå («baseline») for 

et lands tillatte utslipp basert på objektive kriterier som statens totale utslipp, utslipp per inn-

bygger, bruttonasjonalprodukt per innbygger og landets rangering på Human Development 

Index, eventuelt med en nedre grense for det som trengs for å dekke et eksistensminimum.154 

Slike metoder kan bidra til å konkretisere innholdet av regelen i tråd med prinsippet om felles, 

men differensiert ansvar. 

 

For å oppfylle due diligence-plikten må stater som nevnt også gjennomføre prosessuelle tiltak. 

En viktig del av kravet til due diligence er plikten til å foreta miljøkonsekvensutredninger. ICJ 

slår fast i Pulp Mills-saken at det er en folkerettslig plikt å foreta en miljøkonsekvensutred-

ning der det er fare for betydelig grenseoverskridende skade.155 Det påpekes at kravet til due 

diligence ikke ville vært oppfylt dersom dette ikke var foretatt. Hva innholdet av en slik ut-

redning skal være, er det imidlertid opp til staten å bestemme, og vil være avhengig av den 

konkrete sak.156 Miljøkonsekvensutredninger skal foretas før gjennomføringen av et prosjekt, 

og der det er nødvendig skal miljøeffektene også vurderes fortløpende. Det er foreløpig usik-

kert hvilken betydning plikten til å foreta miljøkonsekvensutredninger kan ha for å hindre 

klimaskader. Det foretas stadig tiltak som kan få negativ innvirkning på klimaet uten at for-

holdet til klimaendringer tas med i konsekvensutredningen. I forbindelse med modernise-

ringen av et kullkraftverk i Tsjekkia var det foretatt en miljøkonsekvensutredning uten at til-

takets grenseoverskridende klimaeffekt var blitt vurdert.157 Mikronesia anmodet i 2009 Tsjek-

kia om å foreta en slik vurdering. Den opprinnelige miljøkonsekvensutredningen ble imidler-

tid godtatt uten at den grenseoverskridende effekten var vurdert. Saken kan likevel være et 

eksempel på hvordan kravet til due diligence kan få betydning for å sikre at hensynet til å for-

hindre klimaskader tas med i staters beslutninger.    

 

4.4.1.2 Vurdering 

Det at stater må ha handlet i strid med kravet til due diligence for at no-harm-regelen skal 

anses brutt, gjør det vanskelig å vite hvor grensen går mellom statenes folkerettslig lovlige og 

ulovlige handlinger. Standarden er vag og fleksibel, og det må vurderes konkret hvilke plikter 

som påligger hver stat. Det blir da utfordrende for stater å stille hverandre konkrete krav for å 

sikre etterlevelse av regelen. Usikkerhet rundt regelens innhold gjør at det kan være vanskelig 

å sikre en effektiv beskyttelse av miljøet basert på denne regelen. De prosessuelle pliktene 

knyttet til due diligence er mer konkrete, og kan derfor få større betydning i praksis.  
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Et ansvar på objektivt grunnlag ville gjort det lettere å holde andre stater ansvarlig for skader 

som oppstår. Et objektivt ansvar kunne dessuten omfattet historiske utslipp i større grad enn 

ansvar basert på due diligence, ettersom dette ikke omfatter utslipp foretatt før klimaskadene 

ble forutsigbare for statene.158 Hensynet til reparasjon vil derfor kunne ivaretas best ved et 

objektivt ansvar. En fordel med due diligence-standarden er imidlertid at den stiller krav til 

statenes opptreden. Staten plikter å gjøre det den kan for å begrense risikoen for skade, og 

regelen kan slik brukes mer preventivt. Dette er av stor betydning ved klimaproblemet, som 

kan føre til irreversible skader. Prinsippet om felles, men differensiert ansvar kan stå i veien 

for et eventuelt objektivt ansvar for klimaskader, ettersom prinsippet innebærer at det skal tas 

høyde for variasjoner i statenes økonomiske kapasitet og historiske bidrag til klimaproblemet. 

Dette innebærer samtidig at visse skadevirkninger må godtas.  

 

Due diligence-standardens fleksibilitet innebærer at den kan tilpasses økt kunnskap om klima-

skadenes omfang, noe som kan medføre stadig høyere krav til statenes tiltak for å hindre ska-

der dersom det blir nødvendig. Der det er høyt nok skadepotensial kan kravene til due dili-

gence stilles så høyt at ansvaret nærmer seg objektivt. No-harm-regelens betydning for for-

hindring og reparasjon av klimaskader er imidlertid avhengig av at regelens innhold klargjø-

res slik at den kan anvendes til å stille stater konkrete forpliktelser.   

 

4.5 Oppsummering 

Folkerettslig statsansvar krever at det foreligger en «internationally wrongful act». Forbudet 

mot grenseoverskridende miljøskade kan tolkes til å omfatte skader som følge av klima-

endringer, og dette kan regnes som en sedvanerettsregel som er bindende for alle stater. Et 

brudd på regelen kan tilskrives staten, selv om skaden eller risikoen for skade skyldes private 

aktørers handlinger. Staten er forpliktet til å forhindre grenseoverskridende skade, og kan der-

for bli ansvarlig før skaden inntrer. Staten kan bli ansvarlig for aktiviteter som i seg selv er 

lovlige, ettersom det som er forbudt kan sies å være det å tillate at skade skjer. 

 

Forbudet brytes når staten ikke handler due diligent. Der stater ikke treffer egnede tiltak for å 

begrense risikoen for klimarelaterte skader utgjør dette en «internationally wrongful act». Det 

må foretas en konkret vurdering av statens tiltak, der graden av risiko for skade og statens 

muligheter til å hindre eller begrense skaden er viktige momenter. Hva som utgjør brudd på 

regelen kan variere fra stat til stat, og det kan derfor være vanskelig å si noe sikkert om når en 

stat har foretatt en folkerettslig ulovlig handling ved å ikke treffe tilstrekkelig egnede tiltak for 

å hindre klimarelaterte skader. 
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5 Ansvarets innhold 

 

5.1 Innledning 

En folkerettslig ulovlig handling medfører folkerettslig ansvar.159 Hva innebærer dette? Til nå 

har fokuset vært på primærforpliktelsen. Jeg vil i dette kapittelet gå til kjernen av sekundær-

reglene. Hvilke regler gjelder når det kan konstateres brudd på en primærregel? Jeg vil først 

se på hvilke konsekvenser et brudd på no-harm-regelen kan få, særlig med fokus på innholdet 

av plikten til å reparere bruddet. Reparasjonspliktens omfang vil være avhengig av at det er 

årsakssammenheng mellom folkerettsbruddet og skaden. Jeg vil derfor vurdere hvilke krav 

som stilles til årsakssammenheng og om disse er oppfylt for skader som følge av klima-

endringer. Jeg vil deretter vurdere hvordan et eventuelt ansvar kan fordeles. Ettersom de fleste 

stater, inkludert den som har krav på reparasjon, har bidratt til klimaendringene, skal jeg til 

slutt ta for meg hvordan dette påvirker omfanget av reparasjonsplikten.  

 

5.2 Konsekvenser av brudd 

Dersom bruddet er av vedvarende karakter, har staten en plikt til å stanse bruddet.160 Denne 

plikten inntrer, som nevnt i punkt 4.2.2.4, uavhengig av om skade har skjedd. På denne måten 

kan ansvarsreglene ha en viktig preventiv funksjon, og ikke bare være tilbakeskuende der 

skade har oppstått. For statens plikt til å hindre skader relatert til klimaendringer innebærer 

dette en plikt til å starte å opptre i tråd med due diligence-standarden, og gjennomføre passen-

de tiltak for å hindre klimaskade. Staten kan også måtte gi passende garantier for at bruddet 

ikke skal gjenta seg.161 Primærregelen fortsette å gjelde, og påvirkes ikke av at sekundærreg-

lene kommer til anvendelse. Staten har en plikt til fortsatt oppfyllelse av regelen som er 

brutt.162  

 

Dersom folkerettsbruddet medfører skade, har den skadevoldende stat en plikt til å yte full 

reparasjon for skader som skyldes folkerettsbruddet.163 Det ble slått fast i Chorzów Factory-

dommen at reparasjon skal, «as far as possible, wipe out all the consequences of the illegal act 

and reestablish the situation wich would, in all probability, have existed if that act had not 

been committed.»164 Reparasjonen kan bestå av naturalrestitusjon, erstatning og oppreisning, 

enkeltvis eller kombinert.165 Naturalrestitusjon innebærer en plikt til å gjenopprette den opp-

                                                 
159 DASR art 1 
160 DASR art 30 (a) 
161 DASR art 30 (b) 
162 DASR art 29 
163 DASR art 31 nr. 1 
164 Germany v. Poland (Merits) s. 47 
165 DASR art 34 
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rinnelige situasjonen slik den ville vært uten folkerettsbruddet.166 Mange av de klimarelaterte 

skadene vil være umulig å restituere, for eksempel utryddelse av arter og tap av land etter 

stigning av havnivået. I slike tilfeller må reparasjonen suppleres gjennom erstatning.167 Der 

skadene heller ikke kan erstattes, må reparasjonen skje i form av oppreisning. I henhold til 

DASR artikkel 37 kan oppreisning bestå av en erkjennelse av bruddet, utrykk for anger eller 

en formell unnskyldning, men listen er ikke uttømmende.  

 

5.3 Nærmere om reparasjonsplikten 

 

5.3.1 Type skader 

Reparasjonsplikten omfatter all skade, både «material» og «moral».168 Som materiell skade 

regnes skade på eiendom eller andre økonomisk målbare interesser.169 «Moralske» skader kan 

blant annet omfatte individers lidelser, tap av nære og inngrep i privatliv. Eksempler på kli-

marelaterte skader som vil omfattes av reparasjonsplikten er skader på infrastruktur, ødeleg-

gelser og tap av liv og eiendom grunnet naturkatastrofer, havstigning og tørke.  

 

Et spørsmål som oppstår er hvordan skader på miljøet skal repareres. Slike skader er gjerne 

umulig å reparere ved naturalrestitusjon. Spørsmålet blir da om slike skader kan dekkes gjen-

nom erstatning, eller om den skadelidende stat må nøye seg med oppreisning, for eksempel i 

form av en unnskyldning. Erstatning dekker bare økonomisk målbar skade («financially as-

sessible damage»).170 Skader på miljøet som kan måles økonomisk kan altså erstattes. I prak-

sis har erstatning dekket kostnader stater i rimelig grad har pådratt seg for å forhindre og bøte 

på forurensning og kostnader i form av reduserte eiendomsverdier.171 For eksempel ble erstat-

ningen i Trail Smelter-saken beregnet ut fra den reduserte eiendomsverdien av de forurensede 

landområdene.172  

 

Utslipp av klimagasser medfører i tillegg en rekke skader på miljøet selv, som skader på øko-

systemer og atmosfæren og tap av biologisk mangfold, som det kan være vanskelig å måle 

økonomisk. I ILCs kommentarer anerkjennes problemet. «Damage to such environmental 

values (biodiversity, amenity, etc. – sometimes referred to as “non-use values”) is, as a matter 

of principle, no less real and compensable than damage to property, though it may be difficult 

                                                 
166 DASR art 35 
167 DASR art 36 nr. 1 
168 DASR art 31 nr. 2 
169 ILC Report (2001), s. 92 avsnitt 5 
170 DASR art 36 nr. 2 
171 ILC Report (2001) s. 101 avsnitt 15 
172 United States of America v. Canada s. 1925 
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to quantify.»173 Det ble slått fast i Chorzów Factory-saken at reparasjonen skal være i en 

«adequate form».174 Erstatning vil i større grad enn oppreisning sikre en tilfredsstillende form 

for reparasjon. Oppreisning er gjerne mer egnet ved skader av «symbolsk» karakter, som for 

eksempel ved fornærmelser mot en stats nasjonale symboler.175 Der det er umulig å restituere 

skadene er det derfor av betydning om det er grunnlag for å dekke skadene gjennom erstat-

ning. Det er imidlertid usikkert om det etter gjeldende folkerett er grunnlag for erstatning for 

skader på miljøet som ikke kan måles økonomisk.176 Erstatning for slike skader vil være av-

hengig av at det utvikles metoder for å måle dette. Spinedi argumenterer for at det burde være 

mulig å tallfeste slik skade, og viser til at det i folkeretten har vært eksempler på annen ikke-

økonomiske skade som har blitt erstattet.177 Scovazzi sammenligner problemstillingen med 

vanskeligheten ved å måle verdien av liv, men viser at dette ikke har hindret utarbeidelsen av 

kriterier for å erstatte tap av liv.178 Institut de Droit International har utarbeidet et forslag til 

ulike kriterier for hvordan slike skader kan regnes ut.  

 

Where damage is irreparable for physical, technical or economic reasons, additional criteria should be 

made available for the assessment of damage. Impairment of use, aesthetic and other non-use values, 

domestic or international guidelines, intergenerational equity, and generally equitable assessment 

should be considered as alternative criteria for establishing a measure of compensation.179 

 

Institut de Droit International er et ekspertorgan som har til formål å kodifisere og utvikle 

folkeretten. Deres forslag og resolusjoner kan ha rettskildemessig vekt på linje med juridisk 

teori.180 

 

Skader på miljøet er altså ikke utelukket fra erstatning, men det gjenstår å se hvordan og om 

slike skader kan måles økonomisk. 

 

5.3.2 Årsakssammenheng 

Etter DASR artikkel 31 skal det ytes full reparasjon for «the injury caused by the internation-

ally wrongful act» (min utheving). Det er bare de skadene som skyldes folkerettsbruddet som 

omfattes av reparasjonsplikten. Klimaskadene skyldes summen av utslipp fra mange forskjel-

lige kilder i kombinasjon med kjemiske prosesser og andre naturlige årsaker. Klimasystemet 

                                                 
173 ILC Report (2001) s. 101 avsnitt 15  
174 Germany v. Poland (Jurisdiction) s. 21 
175 ILC Report (2001), s. 106 avsnitt 3 og 4 
176 Okowa (2000) s. 178 
177 Spinedi (1991) s. 103 
178 Scovazzi (2001) s. 66  
179 Institut de Droit International (2007) art 25(2) 
180 Brownlie (2012) s. 43 
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er i stor grad ikke-lineært, og det er ikke full vitenskapelig sikkerhet om årsaker og virk-

ninger.181 Det kan være stor avstand i tid og rom mellom utslipp og skadene de medfører. Det-

te kan gjøre det vanskelig å påvise årsakssammenheng mellom den folkerettslig ulovlige 

handlingen, at en stat ikke har gjort nok for å begrense sine utslipp, og de skader som skyldes 

klimaendringer.  

 

Ved spørsmålet om ansvar for skader som følge av klimaendringer er årsakssammenheng av 

betydning på to stadier, ved vurderingen av om forbudet mot grenseoverskridende miljøskade 

er brutt og ved spørsmålet om reparasjon for skader. Som vist i punkt 4.4.1.1.2 kreves det at 

skadene er forutsigbare for at kravet til due diligence skal være brutt. Ifølge Lefeber er kausa-

litetstesten ved bestemmelsen av ansvaret strengere.182 Dette kan ha sammenheng med at det 

ved oppstått skade ikke er nok å påvise at en aktivitet kan medføre skade, men at skaden som 

har oppstått faktisk skyldes denne aktiviteten. 

  

Det kan skilles mellom generell og spesiell årsakssammenheng ved spørsmålet om reparasjon 

av klimaskader.183 Den generelle årsakssammenhengen er sammenhengen mellom menneske-

skapte utslipp av drivhusgasser og skader som følge av den globale oppvarmingen. IPCCs 

rapporter viser at det er stor vitenskapelig oppslutning om slik generell årsakssammenheng. 

Spesiell årsakssammenheng er sammenhengen mellom spesifikke utslipp og spesifikke ska-

der. For eksempel at en oversvømmelse som har ført til tap av liv og hjem skyldes en gitt stats 

utslipp. Dette byr på store bevisproblemer. Kan det etableres slik årsakssammenheng? Er det 

nødvendig? Det er dette som vil behandles i det følgende. 

 

Hva som skal til for at vilkåret om årsakssammenheng er oppfylt er omdiskutert. Det er ingen 

klar, omforent forståelse av kravet til årsakssammenheng i folkeretten.184 I kommentaren til 

DASR artikkel 31 viser ILC til ulike vurderingskriterier som har vært anvendt av internasjo-

nale domstoler, og påpeker at «the requirement of a causal link is not necessarily the same in 

relation to every breach of an international obligation».185 Rettspraksis gir ikke noe entydig 

svar på spørsmålet. Det er ofte uklart hva slags vurdering domstolene legger til grunn, og 

hvilket rettslig grunnlag de baserer sin vurdering på.186  

 

                                                 
181 Verheyen (2005) s. 249 
182 Lefeber (2012) s. 342 
183 Voigt (2008) s. 15 
184 Verheyen (2005) s. 251, Plakokefalos (2015) s. 472 
185 ILC Report (2001) s. 93 avsnitt 10 
186 Plakokefalos (2015) s. 486 
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Vurderingen av om kravet til årsakssammenheng er oppfylt kan deles opp i to kategorier: 

«faktisk årsakssammenheng» og «normativ årsakssammenheng».187 For å etablere «faktisk 

årsakssammenheng» foretas det vanligvis en but for- eller sine qua non-test. En handling eller 

unnlatelse er årsak til skaden dersom skaden ikke ville skjedd dersom handlingen eller unnla-

telsen tenkes borte.188 Der det er flere årsaker til en skade, men der ingen av dem alene ville 

ført til skaden, omtales disse gjerne som kumulative årsaker.189 Dette er tilfelle for klimaska-

der. I slike tilfeller er ikke but for-testen så egnet for å bestemme årsakssammenheng.190 Ska-

den ville likevel skjedd selv om man tenker ett lands utslipp borte.  

 

But for-testen har vært kritisert i teorien, og det har vært foreslått andre måter å bestemme 

faktisk årsakssammenheng ved tilfeller av kumulative årsaker, gjerne basert på analogier fra 

nasjonale rettssystemer. For eksempel mener Plakokefalos at en necessary element of a suf-

ficient set-test (NESS-test) kan være mer anvendelig, blant annet ved tilfeller av kumulative 

årsaker.191 Etter denne testen trenger ikke den skadevoldende handling i seg selv være en til-

strekkelig årsak til skaden, det er nok at den er én av et sett av grunner som til sammen var 

tilstrekkelig for skaden. Verheyen peker på muligheten for å basere faktisk årsakssammen-

heng på en aktørs bidrag til problemet («contribution to the legally relevant outcome»).192 

Hvis det kan påvises at en skade skyldes klimaendringer, er det, ifølge en slik teori, nok å 

bevise et lands bidrag til den globale oppvarmingen for å etablere årsakssammenheng. Hvor 

stor andel av skaden et land skal være ansvarlig for bestemmes i neste omgang ved vurde-

ringen av hvordan ansvaret skal fordeles.193 Verheyen påpeker at det i mange rettssystemer er 

tilstrekkelig å etablere slik årsakssammenheng.194  

 

Prinsippet om felles, men differensiert ansvar kan tale for at det ikke stilles for strenge krav til 

faktisk årsakssammenheng. Hvis kravet til årsakssammenheng er for strengt vil dette i praksis 

innebære at de landene som blir hardest rammet av klimaendringer er de som sitter igjen med 

kostnadene forbundet med dette. Dette er samtidig land som gjerne i liten grad har bidratt til 

problemet. Hvis det er tilstrekkelig at faktisk årsakssammenheng baseres på statenes bidrag til 

klimaendringene kan dette sikre en mer rettferdig fordeling. Det er imidlertid usikkert om en 

                                                 
187 I teorien brukes ulike formuleringer om de to kategoriene. For eksempel skiller Verheyen mellom «causation 

in fact» og «normative causation», jf. Verheyen (2005) s. 248. Plakokefalos bruker begrepene «cause in 

fact» og «scope of responsibility», jf. Plakokefalos (2015) s. 475.  
188 Plakokefalos (2015) s.476-477 
189 Plakokefalos (2015) s. 472-473 
190 Plakokefalos (2015) s. 477 
191 Plakokefalos (2015) s. 477, som baserer seg på Richard Wrights formulering av testen. 
192 Verheyen (2005) s. 254-255 
193 Verheyen (2005) s. 254 
194 Verheyen (2005) s. 255 
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domstol vil anse at den har tilstrekkelig rettskildemessig belegg for å basere seg på en slik 

løsning.   

 

Faktisk årsakssammenheng er et nødvendig, men ikke tilstrekkelig vilkår for reparasjon.195 I 

tillegg må det foreligge «normativ årsakssammenheng». Det må foretas en juridisk vurdering 

av ansvarets rekkevidde. Det brukes ulike begreper for å beskrive dette. I Trail Smelter-saken 

falt skade som var «too indirect, remote and uncertain to be appraised» utenfor erstatnings-

plikten.196 Andre ganger stilles det krav om at skaden er direkte, forutsigbar eller nær den 

skadevoldende handling.197 Dette innebærer en vurdering av i hvor stor grad primærregelen 

skal beskytte den skadelidende gjennom å pålegge skadevolder ansvar.198 Normative faktorer 

er derfor viktige i vurderingen.  

 

Klimaskader skyldes som nevnt i punkt 3.1.1 en kombinasjon av menneskeskapte utslipp og 

naturlige prosesser, noe som gjør årsaks- og virkningsbildet komplisert. Årsakskjedene mel-

lom utslippene og de skader som inntreffer kan være innviklede og bestå av mange ledd. Fo-

rekomsten av og omfanget av skader kan også påvirkes av andre faktorer enn klimaendringe-

ne selv. Det er ulike oppfatninger i teorien om nærhetskravet er oppfylt når det gjelder kli-

maskader. Ifølge Voigt er «[a]ll greenhouse gases […] equally ‘proximate’ to the resulting 

chain of causation leading to ‘climate change damages’.»199 Mayer hevder på sin side at  

 

it is generally impossible to consider specific damages suffered by individuals or, to some extent, by 

States, as the proximate and foreseeable consequence of climate change. On the one hand, the concept 

of climate is essentially probabilistic rather than determinative: climate change does not “cause” any 

specific weather event, although it makes some extreme weather events more likely. On the other hand, 

the damages suffered by human societies as a result of any environmental phenomenon depend on a 

multitude of political, social and economic proxy factors.200 

 

Det er vanskelig å si noe om hvordan dette vil vurderes i en konkret sak. Noen skadefølger 

kan vurderes som tilstrekkelig nære, mens det kan være vanskeligere å oppfylle nærhetskravet 

for andre. Dette kan avhenge av hvor mange ledd det er i årsakskjeden. For eksempel kan det 

være lettere å etablere årsakssammenheng mellom klimagassutslipp og skader som skyldes 

oversvømmelser på grunn av stigning i havnivået enn mellom klimagassutslipp og skader som 

skyldes en orkan. I sistnevnte tilfelle kan det være en rekke andre forhold som kan ha vært 

                                                 
195 ILC Report (2001) s. 92 avsnitt 10 
196 United States of America v. Canada s. 1931 
197 ILC Report (2001) s. 93 avsnitt 10 
198 Plakokefalos (2015) s. 478 
199 Voigt (2008) s. 17 
200 Mayer (2014) s. 552 
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avgjørende for skadene, for eksempel andre værfenomener og infrastrukturen på området som 

rammes. Skadene kan da vurderes å ikke være en tilstrekkelig nær eller direkte følge av kli-

maendringene.  

 

Som nevnt vil bedømmelsen bero på en normativ vurdering. I ILCs kommentarer til artikkel 

31 nevnes for eksempel at et moment i vurderingen kan være hvorvidt skaden er voldt forsett-

lig.201 Jo bedre kunnskapen om de potensielle skadevirkningene av klimaendringer blir, jo 

mer klanderverdig vil det være av stater å unnlate å hindre slike skader. Det kan da bli vans-

keligere for stater som ikke gjør nok for å bremse utslippene sine å argumentere for manglen-

de «normativ årsakssammenheng».202  

 

En utfordring som oppstår ved vurderingen av om kravet til årsakssammenheng er oppfylt, er 

hvilke av statens utslipp som skal tas med i vurderingen. Klimaendringene skyldes den sam-

lede effekten av utslipp over tid. En del av disse utslippene skyldes ikke folkerettslig ulovlige 

handlinger, enten fordi det på tidspunktet for utslippene ikke var et bindende forbud mot ut-

slipp (punkt 4.2.2.1), fordi skadene ikke var forutsigbare (punkt 4.4.1.1.2) eller fordi utslippe-

ne er innenfor hva som er tillatt etter hva som anses proporsjonale tiltak etter due diligence-

standarden (punkt 4.4.1.1.3). Ordlyden i DASR artikkel 31 tilsier at det bare er skadene som 

kan føres tilbake til folkerettsbruddet som kan tas med i beregningen av ansvaret. Ettersom et 

visst omfang utslipp av klimagasser er akseptert, kan det anses urimelig å skulle holde stater 

ansvarlig for hele skaden. Det er usikkert hvordan dette vil løses i praksis, og det kan by på 

utfordringer å fastsette hvor grensen for reparasjonsomfanget må gå for bare å omfatte skader 

som skyldes de ulovlige utslippene.  

 

Etableringen av årsakssammenheng mellom staters unnlatelse av å begrense utslipp av klima-

gasser og skader som følger av klimaendringer reiser mange spørsmål, og det er usikkert hva 

som vil bli løsningen i praksis. Der det er usikkerhet om de faktiske forholdene, er det bevis-

byrden som i siste omgang kan være avgjørende for om ansvar kan ilegges eller ikke. Jeg vil 

derfor kort gå inn på spørsmålet om bevisbyrde, selv om dette kan anses som et prosessuelt 

spørsmål som faller inn under håndhevelsen av ansvaret som jeg har avgrenset mot i punkt 

1.2.    

 

5.3.2.1 Bevisbyrdebetraktninger 

Det kan skilles mellom to spørsmål ved vurderingen av bevisbyrden: hvem som har bevisbyr-

den (burden of proof) og hva som kreves for å oppfylle bevisbyrden (standard of proof). Når 

                                                 
201 ILC Report (2001) s. 93 avsnitt 10 
202 Nyland foretar en tilsvarende vurdering med støtte i momenter fra adekvansvurderingen i norsk erstatnings-

rett, Nyland (2009) s. 296.  
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det gjelder hvem som har bevisbyrden, slås det fast i Pulp Mills-saken at det er et veletablert 

prinsipp at det er den som hevder et visst faktum som må bevise eksistensen av dette fak-

tum.203 Argentina fikk ikke medhold i sin anførsel om at føre-var-prinsippet medførte snudd 

bevisbyrde.204 På bakgrunn av dette vil det være den staten som krever reparasjon for klimas-

kader som må komme med tilstrekkelige bevis for årsakssammenheng for å nå fram med kra-

vet. 

 

Når er bevismaterialet tilstrekkelig? ICJ har vært tilbakeholdne med å uttale seg generelt om 

hva som kreves for å oppfylle bevisbyrden. Dette kan henge sammen med et ønske om en viss 

frihet i bevisvurderingen.205 I Trail Smelter-avgjørelsen krevdes det «clear and convincing 

evidence» for miljøskaden, noe som kan regnes som mer enn vanlig sannsynlighetsover-

vekt.206 Som nevnt kan det være vanskelig for en stat å skulle bevise klart og overbevisende at 

klimaskader den er påført skyldes en gitt stats utslipp. Et så høyt beviskrav kan derfor uteluk-

ke erstatning for skader som følge av klimaendringer. Det strenge beviskravet i Trail Smelter-

saken kan ha sammenheng med det tradisjonelle utgangspunktet om staters suverene rett til 

utnyttelsen av egne naturressurser. Dette tradisjonelle synet har imidlertid utviklet seg i tråd 

med kunnskapen om miljøproblemene og utviklingen av den internasjonale miljøretten. Det 

har vært argumentert for at føre-var-prinsippet taler for at bevisbyrden senkes ved saker der 

det er usikkerhet og manglende kunnskap om miljøets sammensatte mekanismer. Prinsippet 

har vært formulert som at «tvilen skal komme miljøet til gode».207 Dette var tilfelle i Southern 

Bluefin Tuna-saken. Saken gjaldt en uenighet mellom Australia og New Zealand og Japan om 

omfanget av den totale tillatte fangsten av en type tunfisk. Det internasjonale havrettstribuna-

let la ned et midlertidig forbud mot fangst, selv om det var vitenskapelig usikkerhet om hvilke 

tiltak som var nødvendige for å bevare bestanden.208 Havrettstribunalet henviste ikke ekspli-

sitt til føre-var-prinsippet, men beslutningen har blitt sett som et eksempel på hvordan føre-

var-prinsippet kan senke bevisbyrden.209  

 

En senket bevisbyrde ved spørsmålet om årsakssammenheng ved klimaskader kunne for ek-

sempel innebære at årsakssammenhengen anses tilstrekkelig bevist basert på de vitenskapeli-

ge redegjørelsene for generell årsakssammenheng kombinert med beviser for hvor mye en stat 

har bidratt til problemet. Føre-var-prinsippet har imidlertid fokus på å hindre miljøskader. Det 

                                                 
203 Argentina v. Uruguay avsnitt 162 
204 Argentina v. Uruguay avsnitt 164 
205 Higgins (2007) s. 4 
206 United States of America v. Canada s. 1965, Nyland (2009) s. 97 
207 Bugge (2015) s. 97 
208 New Zealand v. Japan; Australia v. Japan, avsnitt 79-80 
209 Se blant annet Verheyen (2005) s. 262 og Voigt (2008) s. 16 



41 

 

kan være uklart hvilken rekkevidde prinsippet har for vurderingen der miljøskader allerede 

har oppstått, slik tilfellet er der spørsmålet om årsakssammenheng kommer på spissen.    

 

5.3.2.2 Oppsummering/konklusjon 

Vilkåret om årsakssammenheng byr på store utfordringer ved spørsmålet om reparasjon for 

klimaskader. Dette henger både sammen med vanskeligheten av å bevise faktiske, vitenskape-

lige sammenhenger, men også usikkerheten rundt de rettslige kravene til dette. Usikkerhet om 

hva som kreves for å etablere årsakssammenheng kan stå i veien for at statene vil holde hver-

andre ansvarlige. Pliktene til å stanse folkerettsbruddet og garantere fortsatt oppfyllelse inne-

holder som nevnt ikke et krav om årsakssammenheng, og vil gjelde så snart stater ikke gjen-

nomfører tiltak for å forhindre klimaskader som er passende etter due diligence-standarden. 

Reglene om statsansvar kan derfor i praksis få størst betydning på det preventive planet. Hen-

synet til prevensjon kan imidlertid bli svekket dersom det ikke er noen utsikter til at stater vil 

holdes ansvarlige. 

 

5.3.3 Fordeling av ansvaret 

Klimaskader skyldes som sagt kumulative utslipp fra en rekke kilder, og mange stater kan 

sammen anses ansvarlige for skadene som oppstår. Hvordan fordeles ansvaret i en slik situa-

sjon? I nasjonale rettssystemer kan det være grunnlag for solidaransvar («joint and several 

liability») i slike tilfeller.210 Dette innebærer at en av skadevolderne kan holdes ansvarlig for 

hele skaden, eventuelt med en påfølgende regressrett overfor de andre skadevolderne.211  

 

DASR artikkel 47 tar for seg situasjoner der flere stater er ansvarlige for den samme folke-

rettsstridige handlingen. Ifølge artikkelen kan hver stat holdes ansvarlig for sine handlinger, 

uavhengig av de andre statene. Ansvaret reduseres altså ikke selv om andre stater også er an-

svarlige for skaden.212 Dette kan minne om solidaransvaret man finner i nasjonale rettssyste-

mer.213 Artikkelen passer imidlertid ikke på et tilfelle som skader som følge av klimaendring-

er. Her har flere stater, ved separate brudd på sine folkerettsforpliktelser, bidratt til den samme 

skaden. I kommentaren påpekes det at «[i]n such cases, the responsibility of each participating 

State is determined individually, on the basis of its own conduct and by reference to its own 

international obligations.»214 Dette behøver imidlertid ikke å utelukke at én stat holdes ansvar-

lig for hele skaden. I kommentaren brukes Corfu Channel-saken som eksempel. Saken gjaldt 

britiske krigsskip som var skadet av miner i albansk farvann. Dommen tok for seg spørsmåle-

                                                 
210 Voigt (2008) s. 19 
211 Faure (2007) s. 166 
212 ILC Report (2001) s. 124 avsnitt 1 
213 Verheyen (2005) s. 268 
214 ILC Report (2001) s. 125 avsnitt 8 
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ne om Albania var ansvarlig for eksplosjonene og om de hadde plikt til å erstatte skadene fra 

disse. Albania hadde ikke plassert minene i kanalen, men ICJ kom til at Albania var ansvarlig 

for å ikke ha advart de britiske skipene om minene. Albania ble ansett ansvarlig for hele ska-

den, selv om denne skyldtes en kombinasjon av årsaker; Jugoslavias plassering av minene i 

kanalen og Albanias manglende varsling om minene. Det er usikkert om en slik løsning har 

overføringsverdi til ansvaret for klimarelaterte skader, der det er kompliserte faktiske sam-

menhenger og en rekke ansvarlige stater.215  

    

Det er ulike oppfatninger i juridisk teori om hvilken ansvarsform som gjelder. Mayer påpeker 

at klimaskader skyldes medvirkende, men uavhengig opptreden fra mange stater, og at soli-

daransvar vanligvis ikke er aktuelt i slike situasjoner.216 Verheyen utelukker på sin side ikke 

muligheten for at stater kan bli solidarisk ansvarlige for klimaskader.217 Det har vært foreslått 

at ansvaret kan fordeles basert på hvor mye de ulike stater har bidratt med forholdsmessig til 

klimaendringene. Blant annet mener Lefeber at proporsjonalt ansvar vil være en egnet norm 

for fordelingen ved krav om reparasjon for klimaskader.218 Alle stater er pålagt å rapportere 

nasjonale regnskap for utslipp av menneskeskapte drivhusgasser etter UNFCCC artikkel 4 nr. 

1 (a). Disse kan gi nyttig informasjon om hvor mye landene har bidratt med av utslipp, og kan 

gi et utgangspunkt for hvordan fordelingen av ansvaret kan skje. En slik løsning kan sies å 

være i tråd med ILCs utgangspunkt om at fordelingen av ansvaret skal bestemmes individuelt 

for hver stat, basert på dens opptreden.  

 

Hvis en stat bare skal bli ansvarlig for sin folkerettslig ulovlige handling, må det imidlertid tas 

høyde for at ikke alle utslipp som har skjedd har vært i strid med kravet til due diligence. Det 

kan være vanskelig å fastslå hvor grensen går, men som vist i punkt 4.4.1.1.3 kan det utvikles 

metoder basert på objektive kriterier for å avgjøre hvor grensen mellom lovlige og ulovlige 

utslipp går. Anvendelsen av prinsippene om felles, men differensiert ansvar og bærekraftig 

utvikling kan dessuten medføre at en eventuell fordeling av ansvaret må justeres, for eksem-

pel for noen utviklingsland med store utslipp. Her kan det bli nødvendig å vurdere om om-

fanget av en eventuell reparasjonsplikt går ut over et lands mulighet til å betale, sett opp mot 

landets behov for utvikling.  

 

5.3.4 Medvirkning til skaden  

De fleste land har bidratt til den globale oppvarmingen, i større eller mindre grad. Når om-

fanget av reparasjonsplikten bestemmes skal den skadelidende stats forsettlige eller uaktsom-

                                                 
215 Faure (2007) s. 167 
216 Mayer (2014) s. 556 
217 Verheyen (2005) s. 269  
218 Lefeber (2012) s. 346 
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me medvirkning til skaden tas i betraktning.219 Dette er begrunnet i rettferdighetshensyn og at 

den skadelidte ikke skal få mer enn full erstatning.220 At en stat har medvirket til skaden vil 

ikke frita den skadevoldende stat fra ansvar, men kan begrense konsekvensene av bruddet.221 

Hvor mye en stat kan forvente å få erstattet vil være avhengig av hvor mye staten selv har 

sluppet ut. Dette kan innebære at en stat som har lidt skade ikke kan forvente å få gjennom-

slag for et krav om erstatning fra stater som har bidratt like mye eller mindre til skaden. 

 

5.4 Oppsummering 

Der en stat har foretatt en «internationally wrongful act» medfører dette rettslige konsekven-

ser. Staten har en plikt til å stanse bruddet, og om nødvendig gi garantier for at bruddet ikke 

skal gjenta seg. Dersom den folkerettslig ulovlige handlingen har medført skade, har staten en 

plikt til å reparere denne. Reparasjonen kan skje i form av naturalrestitusjon, erstatning og 

oppreisning. Reparasjonsplikten omfatter skader på miljøet selv, men det er usikkert hvilken 

form en slik reparasjon vil ha. Reparasjonsplikten omfatter skader som skyldes den folkeretts-

lig ulovlige handlingen. Det må kunne påvises årsakssammenheng mellom en stats brudd på 

forbudet mot grenseoverskridende miljøskade og de klimarelaterte skadene som oppstår. Det-

te innebærer en vurdering av om det er «faktisk» og «normativ» årsakssammenheng mellom 

statens handlinger og unnlatelser og skaden. Hvilke krav eksisterende folkerettsregler stiller 

for at vilkåret om årsakssammenheng skal være oppfylt er uklart. Ved spørsmålet om om-

fanget av reparasjonsplikten må det tas i betraktning hvordan ansvaret skal fordeles mellom 

statene, ettersom de fleste stater vil ha bidratt til klimaskaden gjennom brudd på forbudet mot 

grenseoverskridende skade. Det er uklart hvordan spørsmålet vil løses etter gjeldende folke-

rettsregler. Omfanget av reparasjonen kan måtte begrenses ettersom den skadelidende stat 

gjerne selv har bidratt til klimaskadene.    

                                                 
219 DASR art 39 
220 ILC Report (2001) s. 110 avsnitt 2 
221 Voigt (2008) s. 19 



44 

 

6 Avslutning 

Det er en rekke uavklarte spørsmål ved anvendelsen av statsansvarsreglene overfor stater som 

ikke har gjort nok for å hindre skader som følge av klimaendringer. Usikkerheten knytter seg 

både til primærreglene, hvilke folkerettslige forpliktelser som kan anvendes på spørsmålet og 

hva som er innholdet av forpliktelsene, og til sekundærreglene, innholdet og rekkevidden av 

statsansvarsreglene.  

 

Jeg har vist at det kan oppstilles et sedvanerettslig forbud mot betydelig grenseoverskridende 

miljøskade som kan tolkes til å omfatte skader som følge av klimaendringer. Hvilket innhold 

regelen har, særlig når det gjelder hvilke krav som stilles til statens aktsomhet, er derimot 

usikkert. Usikkerheten skyldes både at det er uklart hva innholdet av due diligence-standarden 

er, og at kravene som stilles vil variere ettersom det må foretas en konkret vurdering av en 

stats opptreden. Det er derfor ikke avklart hvor grensen for statens folkerettslig ulovlige hand-

linger går. Når det gjelder ansvarsreglene er det særlig spørsmålet om årsakssammenheng 

mellom folkerettsbruddet og skaden som er uklart. Uklarheten skyldes til dels at klimaprob-

lemet er sammensatt og komplekst, og at det er usikkert hva som skal til for at vilkåret er opp-

fylt. Hvilke krav som stilles for at vilkåret om årsakssammenheng skal være oppfylt vil ha 

stor betydning for om ansvarsreglene kan anvendes på skader som følge av klimaendringer. 

Reparasjonshensynet, som er en viktig bakgrunn for ansvarsreglene, taler for at det ikke skal 

stilles så strenge krav at ansvar utelukkes. For å sikre at statsansvarsreglene etterleves i prak-

sis, er det imidlertid viktig at vilkårene tolkes innenfor rammen av statenes rettsoppfatning. 

Dersom kravet til årsakssammenheng står i veien for at klimarelaterte skader kan bli reparert, 

kan statsansvarsreglene likevel få betydning. Pliktene til å stanse folkerettsbruddet og garante-

re fortsatt oppfyllelse av primærforpliktelsen krever ikke årsakssammenheng for å komme til 

anvendelse. Statsansvarsreglene kan dermed bidra til å sikre etterlevelsen av no-harm-regelen, 

og minske risikoen for videre skade.     

 

En rådgivende uttalelse fra ICJ kan bidra til å klargjøre rettstilstanden. ICJ kan gi en rådgi-

vende uttalelse («advisory opinion») om ethvert rettsspørsmål.222 En slik uttalelse vil ikke 

være folkerettslig bindende for stater. ICJ legger imidlertid selv stor vekt på sine avgjørelser i 

senere saker.223 Flere av ICJs tidligere rådgivende uttalelser har vært viktige for utviklingen 

av folkeretten.224 ICJ kan gjennom en slik uttalelse gi uttrykk for sin mening om innholdet i 

de eksisterende folkerettsreglene på området. Dette kan bidra til klare standarder som gjelder 

                                                 
222 ICJ-statuttene art 65 nr. 1 
223 Ruud (2011) s. 77 
224 Ruud (2011) s. 326 
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for alle stater.225 Ifølge FN-paktens artikkel 96 nr. 1 er det FNs generalforsamling og FNs 

sikkerhetsråd som kan anmode om en rådgivende uttalelse. Generalforsamlingen kan dessuten 

gi andre FN-organer tillatelse til å gjøre dette.226 En utfordring i denne sammenheng er å få 

stor nok oppslutning om en slik anmodning. Ved votering i Sikkerhetsrådet kan en av rådets 

faste medlemmer, for eksempel USA, nedlegge veto mot en slik anmodning.227 Det er derfor 

lite sannsynlig at Sikkerhetsrådet vil be om en rådgivende uttalelse.228 Generalforsamlingen 

vil trenge et alminnelig flertall av medlemmenes stemmer for å kunne komme med en an-

modning.229 Dette kan også være krevende å oppnå. Dersom forekomsten av klimarelaterte 

skader øker, kan det tenkes at statene vil ønske å få klarhet i rettstilstanden omkring spørsmå-

let om ansvar for slike skader, for at de bedre skal kunne forutse sin rettsstilling. Det kan da 

bli mer overkommelig å oppnå tilstrekkelig oppslutning om at det skal anmodes om en rådgi-

vende uttalelse. 

 

Klimaproblemet er et globalt og komplekst problem som krever omfattende tiltak og samar-

beid for å løses på en best mulig måte. Spørsmålet om ansvar for skader som følge av klima-

endringer kan være bedre å løse ved samarbeid enn gjennom en sak mellom enkeltstater. Pro-

blemets kompleksitet, med kumulative årsaker og virkninger i fremtiden, gjør at anvendelsen 

av statsansvarsreglene kan være lite egnet til å løse spørsmålet. Muligheten stater har til å 

holde hverandre ansvarlig kan imidlertid være viktig for villigheten til å forhandle frem kon-

vensjonsbaserte løsninger og til konfliktløsning.230 Dersom det internasjonale samfunnet ikke 

greier å avverge eller avbøte skadene ved samarbeid eller forhandling, kan ansvarsreglene bli 

viktige.  

 

 

 

    

 

                                                 
225 Strauss (2009) s. 350 
226 FN-pakten art 96 nr. 2 
227 FN-pakten art 27 nr. 3 
228 Strauss (2009) s. 349 
229 FN-pakten art 18 nr. 3. Dette gjelder med mindre en slik anmodning regnes som et «viktig spørsmål» etter art 

18 nr. 2. Da vil det kreves to tredjedels flertall. ICJ ga en rådgivende uttalelse i Nuclear Weapons-saken med 

grunnlag i alminnelig flertall. Det er imidlertid usikkert hva som vil kreves for et spørsmål knyttet til klima-

endringer.   
230 Birnie (2009) s. 212 
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