
Bilag II.

FREDE CASTBERG

Konstitusjonelle spørsmål som oppstår ved

Statens deltagelse i internasjonale

organisasjoner.

Resumé



Hovedspørsmålet er hvilke grenser forfatningene stiller for ordninger
hvorved organene for internasjonale organisasjoner tildeles myndighet
i forhold til det enkelte land. Spørsmålet behandles i dette foredrag
med særlig henblikk på Norge.

I norsk statsrett er etter foredragsholderens oppfatning hovedbe-
stemmelsen på dette område regelen i grunnlovens § 1, hvoretter Norge
er et «frit, selvstændigt, udeleligt og uavhændeligt» rike. Denne be-
stemmelse har i den statsrettslige og politiske diskusjon ofte vært
påberopt i løpet av de siste 50—60 år. Man er etter hvert gått stadig
lengere i å anse forenelig med grunnloven selv meget vidtgående, trak-
tatbestemte ordninger med myndighet for internasjonale organer til
å gi den norske stat bindende direktiver av forskjellig art. I teori og
praksis har man ansett forenelig med grunnloven kompetanse for inter-
nasjonale domstoler til å dømme i internasjonale konflikter som Norge
er part i, til og med på grunnlag av billighet, i strid med positiv rett.
Pakten for De Forente Nasjoner gir Sikkerhetsrådet myndighet til å
gi de enkelte medlemsstater bindende pålegg om iverksettelse av sank-
sjoner, på grunnlag av bestemmelser i pakten og supplerende avtaler.
Atlanterhavspaktens kommandosystem åpner adgang for internasjonale
kommandomyndigheter til å gi norske militære instanser bindende
direktiver.

Spørsmålet om hvor langt man kan gå på denne vei, beror etter
foredragsholderens oppfatning ikke på de statsrettslige regler om dele-
gas jon av myndighet. Spesielt når det gjelder lovgivningsmyndighet,
gir disse regler adgang til delegasjon i langt større utstrekning enn
det kan ansees statsrettslig forsvarlig, når det gjelder traktatordninger
som gir lovgivningsmyndighet til internasjonale organer. På den annen
side gir de statsrettslige regler om delegasjon selvsagt ikke adgang til
en myndighetsoverføring som skal være bindende gjennom en viss
tid for det organ som har delegert myndigheten. Internasjonale
ordninger om internasjonal myndighet vil derimot ofte måtte inngås
men gyldighet for en viss, kortere eller lengere tid.

Adgangen til å opprette internasjonale myndighetsorganer hviler
for hvert enkelt land på de forfatningsrettslige bestemmelser om
traktatmyndigheten. Og grensene for denne myndighet beror i denne
henseende etter den norske grunnlov på dens § 1.
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De tvil som melder seg ved anvendelsen av budet i grunnlovens
§ 1, gjelder særlig slike ordninger som gir internasjonale myndig-
hetsorganer kompetanse til å gi bindende direktiver til de enkelte
individer innenfor statens område. Av vesentlig betydning for grunn-
lovsfortolkningen blir her den internasjonale praksis og den rådende
tankegang i det internasjonale liv til enhver tid. Etter foredrags-
holderens oppfatning ville det neppe være grunnlovsstridig om den
norske stat sluttet en overenskomst av tilsvarende innhold som stål-
unionen mellom Frankrike, Italia, Tyskland, Holland, Belgia og
Luxembourg.

Såvidt liberal som grunnlovsfortolkningen er og må være i Norge
i dag, skulle det etter foredragsholderens oppfatning ikke være nød-
vendig å endre grunnloven, slik som en gruppe stortingsrepresen-
tanter har foreslått i Norge. Det foreliggende norske grunnlovsfor-
slag kan også innebære en viss fare, spesielt fordi det overhodet ikke
oppstiller noen som helst begrensning i adgangen til, med kvalifisert
flertall i Stortinget, å tillegge internasjonale organer myndighet i
strid med suverenitetskravet.


