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Fungerende lovrådgiver Jon Christian Fløysvik Nordrum, Norge

Bilaterale investeringstraktater (BIT) gir utenlandske investeringer vern mot myn-
dighetsmisbruk fra vertstaten. Traktatene er ment å veie opp for at vertstatens retts-
regler og institusjoner ikke varetar investors rettigheter – og blir vanligvis inngått 
mellom et vestlig utviklet land og et utviklingsland. Traktatene gir investor selv – uten 
hjelp fra hjemstaten, og uten krav om å uttømme nasjonale rettsmidler – adgang til å 
saksøke vertstaten for et voldgiftstribunal. 
Referenten spør om BIT beskytter de investorer som reelt sett trenger beskyttelse. Han 
peker på at BIT vanskeliggjør nødvendig regulering og at voldgiftssystemet er lite egnet 
til å prøve myndighetsutøvelse. Han viser også til at det er betydelig usikkerhet knyttet 
til BIT, og at de over 2500 bilaterale investeringstraktatene utgjør en uoversiktlig, ufor-
utsigbar og usikker regulering av internasjonale investeringer som både myndigheter, 
investorer og andre vanskelig kan ha oversikt over. 
Referenten foreslår at investeringsvernet avgrenses til enkeltinvesteringer. Slik kan 
vertstaten gi ekstraordinært vern for de kapitalkrevende investeringer på områder 
der behovet for utvikling er størst. Samtidig har vertstaten forutsigbarhet og oversikt 
over hvilke forpliktelser innrømmelsen medfører.

Innledning1. 

En investeringstraktat – oftest bilateral (BIT) – er en avtale mellom stater om gjen-
sidig beskyttelse av investeringer. Traktaten forbyr den kapitalimporterende staten 
– vertstaten – å ekspropriere investeringer uten erstatning, eller å diskriminere eller 
behandle investoren fra den kapitaleksporterende staten – hjemstaten – dårligere enn 
et visst minstenivå. 1 BIT gir investor adgang til å saksøke vertstaten direkte for et 
internasjonalt voldgiftstribunal. Som oftest inngås BIT mellom et utviklingsland på 
den ene siden og et utviklet land på den andre siden.2 

1  Jeg benytter termen investeringstraktat fremfor investeringsavtale. Sistnevnte kan misforstås å vise til 
avtaler mellom vertstat og investor om en investering i motsetning til en traktat mellom to stater. (Investe-
ringstraktat samsvarer også bedre med det engelske begrepet Bilateral Investment Treaty). Avtaler mellom 
investor og vertstat omtaler jeg som investeringskontrakt eller vertstatskontrakt.
2  Blant utviklingsland inkluderer jeg i denne sammenhengen land med overgangsøkonomi. Med over-
gangsøkonomi mener jeg en stat som er i ferd med eller nylig har gått over fra en sentralt planlagt økonomi 
til markedsøkonomi. Dette omfatter blant annet flere land i Øst-Europa samt tidligere Sovjet-stater. Også 
noen utviklede land har inngått traktater seg imellom. For eksempel regulerer the North American Free 
Trade Agreement (NAFTA) kapittel 11 investeringer. Den europeiske energichartertraktaten (ECT) vedtatt 
i Lisboa 17. desember 1994 regulerer investeringer innen energisektoren. Traktatstatene inkluderer flere 
utviklede land, deriblant de nordiske land med unntak av Norge, se http://www.encharter.org/.
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La meg gi et eksempel: I likhet med de andre nordiske stater har Norge inngått 
en BIT med Russland.3 I traktaten har Norge gitt alle russere et ubetinget tilbud om å 
bruke voldgift for å løse enhver tvist med den norske stat om russiske investeringer 
i Norge.4 Dette innebærer at en russisk investor som blir rammet av for eksempel en 
miljøregulering, et forbud mot å utvinne mer kull på Svalbard, eller blir nektet til-
latelse til å bygge hotell i Tromsø eller å fusjonere sitt selskap i Norge med et annet 
selskap, kan velge å saksøke Norge for et internasjonalt voldgiftstribunal i tillegg 
til, eller i stedet for, å saksøke staten ved Nord-Troms eller Oslo tingrett.5 Russeren 
kan gjøre det samme om han eier aksjer i et norsk selskap eller i for eksempel et tysk 
selskap som har investert i Norge.6 Voldgiftstribunalet vil prøve om de norske myn-
dighetsvedtakene krenker investors rettigheter etter Norge-Russland BIT og i så fall 
tilkjenne investoren erstatning. Voldgiftstribunalets behandling og avgjørelse er kon-
fidensiell – med mindre den russiske investoren og Norge blir enige om noe annet. 
Avgjørelsen kan ikke ankes og den har umiddelbar rettskraft i de aller fleste stater. 
Nordiske selskaper i Russland kan på tilsvarende vis saksøke den russiske stat.

Norge-Russland BIT er langt fra unik. I dag beskyttes utenlandske investeringer 
av mer enn 2500 investeringstraktater. I dette referatet spør jeg hvorfor vi inngår BIT, 
om BIT virker etter sitt formål, om beskyttelsen omfatter for mange og om systemet 
er egnet til å prøve offentlig myndighetsutøvelse.

Hvem trenger investeringsbeskyttelse og hvem er beskyttet av BIT?2. 

Investeringer er et gode. For investorer fordi det gir avkastning, for vertstaten (nor-
malt et utviklingsland) fordi det bidrar til økonomisk vekst og utvikling. Det er altså 
en felles interesse i at det investeres. 

En investor er imidlertid svært sårbar for vertstatens maktmisbruk, og har ofte 
– med god grunn – ikke tillit til forvaltning, domstoler og lovgiver i vertstaten. 
Dette gjelder for enhver type investering i vertslandet. Men tillitsproblemet blir satt  
3  ”Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the Russian Fed-
eration on Promotion and Mutual Protection of Investment”, signert i Oslo 4. oktober 1995 (Norge-Russland 
BIT). De nordiske land har inngått en rekke BIT: Danmark (46), Sverige (60), Finland (52), Island (7) og 
Norge (15). Tallene omfatter traktater som er i kraft 1. juni 2006 og er hentet fra UNCTADs ”Investment 
Instruments Online” januar 2008. Alle BIT det refereres til i denne artikkelen kan lastes ned fra samme sted.
4  Voldgiften kan løse: ”Disputes … in connection with an investment”, jf. Norge-Russland BIT artikkel 8. 
5  Norge-Russland BIT foreskriver ad-hoc voldgift eller voldgift ved Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstitut (SCC) etter FNs kommisjon for internasjonal handelsrett (UNCITRAL) sine voldgifts- 
regler, jf. artikkel 8. Avgjørelsen anerkjennes og håndheves etter reglene i Konvensjonen om anerkjennelse 
og fullbyrdelse av voldgiftsdommer (1958) (New York(NY)-konvensjonen), jf. artikkel 8. Alle de nordiske 
statene har ratifisert NY-konvensjonen.
6  Dersom det russiske selskapet eier 30 % av et estisk selskap, vil det russiske selskapet trolig både 
kunne kreve sitt tap dekket etter Norge-Estland BIT og Norge-Russland BIT, jf. Lauder mot Tsjekkia 
(UNCITRAL – USA-Tsjekkia BIT) 3. september 2001. Se også Noah D. Rubins og N. Stephan Kinsella 
“International Investment, Political Risk, and Dispute Resolution: A Practitioner’s Guide” side 287. 
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særlig på spissen der investoren har kunnskapen og kapitalen som er nødvendig for at 
vertstaten skal få realisert store samfunnsoppgaver – enten det er å bygge ut offentlig 
infrastruktur som vei, jernbane, eller det er å utvinne naturressurser som olje og mi-
neraler. Slike langsiktige investeringer kan analyseres som en obsolescing bargain:7 
Forhandlingsstyrken i investeringsprosjektet forandres gjennom prosjektets levetid. I 
begynnelsen trenger vertstaten investeringen og tilbyr attraktive vilkår. Når prosjek-
tet er i gang og investor får avkastning har vertstaten allerede fått det den trenger. 
Investoren har blitt overflødig. Vertstaten har da et incentiv til å endre den opprinne-
lige kontrakten, i ekstreme fall ved ekspropriasjon, men også ved avgifts- eller skat-
teskjerpelser eller ved å benytte den fornyede forhandlingsstyrken til å reforhandle 
kontraktens vilkår. Jo større den innledende investeringen er, desto sterkere incentiv 
for vertstaten, desto større behov for beskyttelse har investor. 

Problemet både vertstat, hjemstat og investor står overfor, er hvordan investor – 
tross fraværet av troverdige rettslige institusjoner – skal få redusert den politiske risiko-
en til et akseptabelt nivå slik at han likevel velger å investere. Den interne rettsorden er 
utilstrekkelig for formålet dersom investor ikke stoler på forvaltning, domstoler og lov-
giver. Investor trenger med andre ord rettslig beskyttelse utenfor vertstatens kontroll. 

Den alminnelige folkeretten begrenser vertstatens adgang til å ekspropriere in-
vesteringer og stiller visse krav til hvordan utlendinger kan behandles. Men for in-
vestorer er folkerettens håndheving – diplomatisk beskyttelse fra hjemstaten – util-
strekkelig for formålet. For å oppnå slik beskyttelse må investor gjennom mange 
strevsomme etapper. Beskyttelse kan først gis etter at investoren har uttømt nasjonale 
rettsmidler. Det er en prosess som kan ta lang tid, og mulighetene til å nå frem kan 
være små. Deretter er investor avhengig av at hjemstaten finner det hensiktsmessig å 
innlede forhandlinger med – eller saksøke – vertstaten. Også det kan ta tid og være 
komplisert, og for hjemstaten kan det være utenrikspolitisk sensitivt å gi beskyttelse. 
Det kan være i både vertstatens og hjemstatens interesse å avpolitisere konflikter 
om investeringer ved at de løses uten å inkludere hjemstaten. Det synes altså å være 
behov for å gi investorer og vertstater mulighet til å løse tvister utenfor vertstatens 
rettsorden og uten at det involverer hjemstaten. 

Konvensjonen om løsning av tvister om investering mellom stater og utlendin-
ger (ICSID) fra 1967 gir en slik mulighet.8 ICSID etablerer prosessregler og et 

7  Raymond Vernon, “Sovereignity at Bay: the Multinational Spread of U.S. Enterprises” 46-53 (1971)
8  ICSIDs forpliktelser er gjennomført i norsk rett ved lov 8. juni 1967 nr. 3 om å setja i verk avtala 
18. mars 1965 om løysing av tvistar mellom ein stat og borgarar i andre statar om investeringar (lov om 
internasjonale investeringstvistar). Gjennomføringslovene i Danmark og Sverige inneholder tilsvarende 
bestemmelser, se således lag (1966:735) om erkännande och verkställighet av skiljedomar i vissa inter-
nationella investeringstvister § 1 og lov 15. desember 1967 nr. 466 om anerkendelse og fuldbyrdelse af 
kendelser vedrørende visse internationale investeringstvister m.v. § 1. ICSID ligger institusjonelt under 
Verdensbanken. 143 stater har ratifisert ICSID-konvensjon, jf. http://www.worldbank.org/icsid. Voldgift 
kan etter mange BIT også innledes ved Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) eller ad 
hoc med grunnlag i UNCITRALs regler som i Norge-Russland BIT. Voldgift etter disse reglene drøfter 
jeg ikke i dette referatet, de samme spørsmålene reiser seg for disse voldgiftsordningene som for ICSID. 
ICSID er i dag det mest brukte og etablerte voldgiftsinstituttet.
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voldgiftsinstitutt. Samtykke til voldgift for ICSID er et substitutt for de vertstater som 
ikke innenfor sine grenser kan tilby troverdige rettslige institusjoner til investor. Vert-
staten kan samtykke i forbindelse med en konkret tvist, i en investeringskontrakt eller 
ved å gi et generelt forhåndssamtykke i en investeringstraktat. Når samtykke er gitt, 
kan investor saksøke vertstaten direkte uten hjemstatens medvirkning og normalt 
uten å uttømme nasjonale rettsmidler.9 Voldgiftstribunalet har myndighet til å pålegge 
staten å erstatte tapet investor er påført som følge av vertstatens handlinger. Selv om 
ICSID ble etablert i 1967, er det først de senere år at muligheten for voldgift i noen 
utstrekning er tatt i bruk.10 Nordiske investorer har ved flere anledninger benyttet 
investeringsvoldgift for ICSID eller andre voldgiftsformer.11

Håndheving og anerkjennelse av ICSIDs voldgiftsavgjørelser skiller seg også fra 
alminnelig folkerett. Etter folkeretten er investor – dersom vertstaten ikke respek-
terer en avgjørelse – avhengig av at hjemstaten presser på for at avgjørelsen skal 
fullbyrdes. ICSIDs voldgiftsavgjørelser er statene derimot forpliktet til å anerkjenne 
og gjennomføre som om de var endelige dommer av en domstol i staten, jf. ICSID 
artikkel 54 og i norsk rett lov om internasjonale investeringstvister § 2.12 Adgangen 
til å overprøve avgjørelsene er svært begrenset. De kan bare annulleres etter ICSID 
artikkel 52, dersom det avdekkes alvorlige saksbehandlingsfeil. Det er ingen åpning 
for overprøving ved en nasjonal domstol.

Det er ingen nødvendig sammenheng mellom ICSID og BIT. En investor er sikret 
voldgift enten ved at investoren har inngått en investeringskontrakt (vertstatsavtale) 
med en klausul om voldgift med vertstaten, eller ved at vertstaten og hjemstaten har 
inngått en investeringstraktat (BIT). Det spesielle med BIT er at den normalt gir et 
generelt forhåndssamtykke til alle investorer. Omfanget av samtykket er dermed uav-
grenset og går meget lenger enn der det er gitt et samtykke i en investeringskontrakt 
eller i forbindelse med en konkret tvist. Staten vet ikke hvilke tvister den samtykker 

9  Investor-stat-tvisteløsning etter uttømming av nasjonale rettsmidler forekommer sjelden, et eksempel 
er Jamaica-Storbritannia BIT. Men det er vanlig at BIT inneholder såkalte “avkjølingsperioder” før søks-
mål kan anlegges (”cooling off period”), et eksempel er Finland-Costa Rica BIT artikkel 10 nr. 2 med tre 
måneders avkjølingsperiode. 
10  I de første 26 årene etter at konvensjonen trådte i kraft ble 26 saker anlagt, hvorav 15 ble forlikt. Til 
sammenligning ble det alene i første halvdel av 2003 anlagt 24 saker, jf. Julian D. M. Lew, “ICSID Arbi-
tration: Special Features and Recent Developments” side 269 i “Arbitrating Foreign Investment Disputes” 
red. Norbert Horn (2004).
11  Parkerings-Compagniet (Norge) mot Litauen (ICSID sak nr. ARB/05/8), Telenor (Norge) mot Ungarn 
ICSID (sak nr. ARB/04/15) (2006), Czechoslonor (Norge) mot Tsjekkia (mulig sak) ifølge Nordic News 
2/ 2006 Nordic Chamber of Commerce in the Czech Republic, Swembalt AB (Sverige) mot Latvia (2000) 
(UNCITRAL), Nykomb Synergetics (Sverige) mot Latvia (Energy Charter Treaty) Stockholm Chamber of 
Commerce (SCC), Ioan og Viorel Micula m.fl. (Sverige) mot Romania (ICSID sak nr. ARB/05/20) (uavs-
luttet), OKO m.fl. (Finland) mot Estland (ICSID sak nr. ARB/04/6) (uavsluttet), Skandinavisk selskap mot 
tidligere Sovjet-stat (UNCITRAL) (saken er satt i gang 2005). Opplysningene er hentet fra http://www.
unctad.org/iia-dbcases/.
12  Dette gjelder også avgjørelser som retter seg mot andre konvensjonsstater. Tilsvarende fremgår av § 2 
i den svenske og danske loven. 
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til at skal løses ved voldgift. BIT beskytter alle foretatte og fremtidige investeringer 
mot inngrep fra staten som skjer etter traktatens inngåelse.13

Investorer som lider tap på grunn av vertstatens handlinger vil altså kunne ha flere 
rettsmidler. De ulike rettslige grunnlagene gir ulik prøvingsmyndighet til tvisteløs-
ningsorganet og håndhevingen og sanksjonsmulighetene i etterkant av avgjørelsen 
vil være ulik. Forenklet og skjematisk kan grunnlagene fremstilles slik: 

Rettslig grunnlag
Prøving av vertstatens handlinger

Tvisteløsning HåndhevingKontrakts-
prestasjon

Myndighets-
utøvelse

Folkerettslig 
sedvane

Nei Ja Stat-stat-voldgift
Avhenger av press 

fra hjemstat

Samtykke i 
investerings-
traktat (BIT)

Nei 
Ja

Investor-stat-
voldgift
(direkte)

ICSID: avgjørelsene 
er umiddelbart retts-

kraftige i konven-
sjonsstatene.

Paraplyklausul1 

Samtykke i 
investerings-

kontrakt
Ja 

Nei

Stabiliseringsklausul2

Lov (nasjonalt) Ja Ja
Investor-stat 

(domstol)
Europa: 

Luganokonv.
Kontrakt 

(nasjonalt)
Ja (avtalt voldgift) Nei 

Investor-stat 
(voldgift)

Internasjonalt: 
NY-konv.

Spørsmålet blir så om nordiske investorer har behov for at de nordiske stater inngår 
investeringstraktater for å få beskyttelse? 

Investeringskontrakter er særlig aktuelle der investeringen er stor, for eksempel 
investeringer i offentlig infrastruktur eller utvinning av naturressurser. Investoren har 
i slike prosjekter forhandlingsstyrke til å få igjennom en klausul om ICSID-voldgift. 
I kontrakten kan det også inntas en stabiliseringsklausul der vertstaten går med på å 

13  Traktaten kan sies opp. I så fall gir en typisk BIT investor som har investert før oppsigelsen, vern mot 
myndighetsinngrep for en viss tidsperiode, for eksempel ti til tjue år frem i tid. Det norske utkastet til 
BIT-modell (på høring vinteren 2008, tilgjengelig på: http://www.nhd.dep.no under ”høringer”) artikkel 
35 forlenger beskyttelsen 15 år frem i tid, den danske BIT-standard draft med 10 år, jf. artikkel 16, og den 
svenske med 20 år, jf. artikkel 11. 

1  Normalt gir ikke BIT grunnlag for å prøve om vertstaten har overholdt en kontrakt. Men dette kan 
inkluderes med en såkalt paraplyklausul (umbrella clause) i traktaten. Paraplyklausuler slår typisk fast at 
staten er forpliktet til å respektere enhver forpliktelse – også privatrettslige – den har påtatt seg.
2  I utgangspunktet gir ikke en kontrakt vern mot at vertstaten endrer offentlige reguleringer relevant for 
kontrakten. Men slikt vern kan avtales ved en såkalt stabiliseringsklausul. Stabiliseringsklausuler forplik-
ter typisk vertstaten til ikke å endre offentlige reguleringer relevant for investeringen etter kontraktsinn-
gåelsen. Se nærmere Peter T. Muchlinski, “Multinational Enterprises and the Law” (2. utg., 2007) side 
577 flg. Margarita T.B. Coale, “Stabilization clauses in international petroleum transactions”, 30 Denver 
Journal of International Law and Policy (2002) side 217.
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fryse offentlige reguleringer som er relevant for investeringen ved kontraktstidspunk-
tet.14 Investoren oppnår derved den nødvendige beskyttelse gjennom investerings-
kontrakten og trenger altså ikke traktatvern. 

Grovt sagt kan man si at det er tre grupper av investorer der muligheten for en in-
vesteringskontrakt ikke gir tilstrekkelig beskyttelse. Den første er investorer med så 
liten forhandlingsstyrke at de ikke oppnår en voldgiftsklausul etter sitt ønske. Dette 
er typisk mindre investorer med investeringer som ikke – isolert sett – er særlig vik-
tige for vertstaten. Den andre gruppen er investorer som ikke er i et kontrakts- eller 
konsesjonsforhold med vertstaten. Den tredje gruppen er investorer som har indirekte 
investeringer/porteføljeinvesteringer. BIT skiller seg fra den alminnelige folkeretten 
ved at også indirekte investorer nyter vern.15 

Dersom det er et stort flernasjonalt selskap som investerer uten investeringskon-
trakt, vil de – uavhengig av hva de nordiske stater foretar seg – trolig innrette seg 
slik at de har beskyttelse ved for eksempel å stifte holdingselskaper i stater som har 
BIT som bare stiller krav til investor om at det skal være et selskap dannet i samsvar 
med landets lovgivning. (Det kan også være skattemessige årsaker til at de velger en 
slik fremgangsmåte.) Store flernasjonale selskaper er også godt rustet til å øve press 
på vertstatens myndigheter også på ikke-rettslige måter, for eksempel ved å påvirke 
politiske beslutningstakere. 

For små og mellomstore selskaper som har behov for beskyttelse derimot, er det 
vanskeligere å organisere seg slik at de har sikkerhet mot risiko gjennom holdings-
elskaper i andre land. For disse investorene vil traktatvern som utgangspunkt være 
ønskelig. Problemet slike selskaper imidlertid kan erfare er at selv om de skulle ha 
samtykke til ICSID-voldgift ved en kontrakt, traktat eller ved et holdingselskap i et 
annet land vil trolig voldgift bli for kostbart.16 Selv om de store flernasjonale selska-
pene trenger det minst, er det altså mye som tyder at det først og fremst er de som kan 
nyttiggjøre seg rettsmidlene BIT tilbyr. 

Dette skaper en paradoksal reell diskriminering mellom store flernasjonale sel-
skaper på den ene siden, og små og mellomstore selskaper og innenlandske selskaper 
på den andre siden. De sistnevnte kan være prisgitt et mulig korrupt, skjørt eller tregt 
domstolssystem, mens store flernasjonale selskaper kan gå rett til et internasjonalt tri-
bunal. Men fordelen gjelder i alle stater – også velutviklede rettsstater.17 Traktaten gir 
et alternativt rettsmiddel i tillegg til de nasjonale. Selskapene trenger verken klage til 

14  Se fotnote 2 til oversigten på forrige side.
15  Det er noe usikkert hvor langt folkerettens vern strekker seg, men det er klart at de fleste BIT går meget 
lenger enn folkeretten, jf. Christoph Schreuer: “Shareholder Protection in International Investment Law”, 
2 Transnational Dispute Management (2005) side 6 flg. 
16  Gus Van Harten og Martin Loughlin,”Investment Treaty Arbitration as a Species of Global Administra-
tive Law”, 17 European Journal of International Law (2006) side 138. Se nærmere om kostnadene knyttet 
til voldgift i punkt 6 nedenfor. 
17  Vicki Been and Joel C. Beauvais, ”The Global Fifth Amendment? NAFTA’s Investment Protections 
and the Misguided Quest for an International ’Regulatory Takings’ Doctrine”. New York University Law 
Review, April 2003 (http://ssrn.com/abstract=337480), side 91 flg. 
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forvaltningen eller saksøke for domstolen, men kan enkelt og greit stevne direkte for 
voldgiftstribunalet. Det gir et ekstra våpen i arsenalet mot regulerende myndigheter 
(se punkt 6 nedenfor). Fordelen gis selskaper som allerede i kraft av sin mobilitet og 
fleksibilitet har en rekke fordeler fremfor nasjonale selskaper og mindre selskaper. 
Konkurransefordelen får utslag både før og etter at en regulering er foretatt. Før ved 
at investoren kan påberope seg et ekstra vern og true med søksmål, etter ved at inves-
toren har ett rettsmiddel mer og dermed større sjanse til å få erstatning.

BIT-systemet medfører at det er ulik adgang til å regulere overfor ulike investorer. 
Innenfor et gitt marked vil det være ulike aktører med ulikt vern. Det rettslige privi-
legiet som blir gitt store flernasjonale selskaper, korresponderer dårlig med begrun-
nelsen for BIT. 

Det er verd å merke seg at tradisjonelt har individrettigheter og tilhørende klage-
ordninger innen folkeretten vært innrømmet svake grupper, typisk urfolk og minori-
teter eller med sikte på vern av grunnleggende menneskerettigheter. Disse klageord-
ningene er alle sekundære til hjemstatens rettsmidler, fordi det kreves at nasjonale 
rettsmidler er uttømt. BIT gir derimot reelt sett investeringsbeskyttelse til noen få 
– de sterkeste – og om rent økonomiske rettigheter, og uten at de trenger å uttømme 
nasjonale rettsmidler. 

Tese 1: Det er først og fremst små og mellomstore selskaper som trenger beskyt-
telse for sine investeringer. BIT fungerer først og fremst som et verktøy for større 
flernasjonale selskaper.

Bidrar BIT til utvikling i utviklingsland?3. 

Det kanskje viktigste anførte argumentet for investeringsbeskyttelse er at den bidrar 
til utvikling. Det fremgår av de nordiske forarbeidene til gjennomføringen av ICSID 
i nasjonal rett at nettopp utviklingspolitiske hensyn var motiverende for å lage et 
voldgiftstribunal som kunne løse tvister mellom investorer og vertstater. Som det sies 
i de svenske forarbeidene:18

”De enskilda insatser som görs från industriländernas sida genom kommer-
siella transaktioner med u-länderna har ofta stor betydelse för dessa länders 
framåtskridande. Gennom dessa innsatser tillförs u-länderna både kapital och 
kunnande. Världsbankens initiativ till en konvention om biläggande av in-
vesteringstvister utgör ett led i strävandena att skapa gynnsammare förutsätt-
ningar för privata investeringar i u-länderna. Konventionen syftar till att stärka 
det ömsesidiga förtroendet mellan investerare och värdland.”

Det er stor enighet om at økte direkte investeringer bidrar til utvikling. Men det kan 
være grunn til å spørre om investeringstraktatene bidrar til utvikling. Så langt tyder 
undersøkelser på at dersom BIT fører til økte investeringer, er det tale om et lite bi-
18  Prop. 1966:146 side 10. 
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drag.19 Kunnskapen vi så langt har, er usikker. I tillegg har få (ingen?) undersøkelser 
vurdert sammenhengen mellom investeringer og innholdet i traktatene. Det kan også 
være grunn til å spørre om økte investeringer i ett utviklingsland kan være investe-
ringer som uten BIT iallfall ville gått til et annet utviklingsland (handelsvridning). I 
så fall vil BIT bare bety noe for fordelingen av investeringer mellom utviklingsland. 
Undersøkelsene knytter seg til direkte investeringer, men BIT beskytter også indi-
rekte investeringer. Om slike investeringer bidrar til utvikling, er svært omdiskutert.20 
Spørsmålene her er mange, svarene er få.

På den annen side kan det spørres om det er sider ved BIT som kan hindre utvikling. 
BIT setter de samme formelle begrensninger for vertstaten enten det er et utviklings-
land eller utviklet land (se punkt 5 nedenfor). Det er likevel klare reelle forskjeller. I 
utviklingsland er det ikke bare økonomiske verdier som ofte nyter et for svakt vern, men 
også ideelle verdier som miljø- og naturressurser, kulturressurser og mennesker. For 
slike verdier er beskyttelsesnivået i utviklingsland vesentlig lavere enn i utviklede land. 
Til dette kommer at flernasjonale selskapers ofte investerer i naturressurser som det er 
særskilt behov for å regulere.21 Behovet for reguleringer er altså større.

Skjøre institusjoner i utviklingslandene kan vike tilbake for å utfordre sterke øko-
nomiske krefter. For myndighetene kan det være uoverkommelig å utrede om regu-
leringer er innen grensene satt i en BIT. Utviklingsland flest har heller ikke nødven-
digvis ressurser til å la seg representere godt for internasjonale voldgiftstribunaler og 
en investeringstvist kan gi vertstaten uønsket publisitet som et land med høy politisk 
risiko. Dermed kan trusler fra flernasjonale selskaper om, eller bare muligheten for, 
søksmål bli avgjørende for om det reguleres. For mange utviklingsland er det trolig 
heller ikke et alternativ å regulere mot erstatning, det blir for kostbart. BIT kan altså 
gjøre det vanskelig for utviklingsland å heve beskyttelsesnivået for ideelle verdier 
(se punkt 6 nedenfor). FNs generalsekretærs spesialrepresentant for næringsliv og 
menneskerettigheter professor John Ruggie har uttrykt at BIT kan hindre effektivt 
menneskerettsvern.22

Det kan også tenkes at man ved å omgå vertstatens institusjoner kan forsterke 
problemet med svake eller partiske domstoler, ved at presset på institusjonene min-
ker.23 Samlet er det altså grunn til å spørre om det er sider ved BIT som er egnet til å 
hindre utvikling. 

19  Susan D. Franck, ”Foreign Direct Investment, Investment Treaty Arbitration and the Rule of Law” 19 
McGeorge Global Business and Development Law Journal (2007) side 352 flg. gir en oversikt over publi-
serte undersøkelser. 
20  Sornarajah, M., ”The International Law on Foreign Investment”, (2. utg., 2004) side 227 flg. 
21  UNCTAD World Investment Report 2007, ”Transnational Corporations Extractive Industries and De-
velopment” side XXI flg. 
22  Pressemelding fra FN 22. juni 2007. http://www.dgvn.de/fileadmin/ user_upload/DOKUMENTE/Pres-
se_Meldungen/Pressrelease_DGVN_Ruggie.pdf
23  Tom Ginsburg, ”International Substitutes for Domestic Institutions: Bilateral Investment Treaties and 
Governance”, 25 International Review of Law and Economics (2005). Se likevel Franck (2007) (fotnote 
21) side 365 flg. som presenterer ulike syn på spørsmålet. 
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Hvorfor inngår utviklingsland BIT dersom traktatene ikke nødvendigvis bidrar 
til utvikling? Jeg foreslår noen enkle grunner til dette: Siden nittitallet har dette vært 
”det riktige å gjøre”. Internasjonale normsettere som Det internasjonale pengefondet, 
Verdensbanken og sterke industriland har oppfordret til å inngå BIT. Oppfordringene 
har nok også vært fulgt av et visst press, for eksempel ved at investeringstraktater 
har blitt stilt som betingelse for utviklingshjelp og for lån.24 Gevinsten er da umid-
delbar, mens kostnaden først blir synlig når vertstaten ønsker å regulere. Trolig har 
flere utviklingsland heller ikke tilstrekkelig juridisk kompetanse til å forstå traktatene 
fullt ut.25

Det er også verd å merke seg at Botswana og Brasil, som har blant Afrikas og 
Sør-Amerikas mest vellykkede økonomier, i svært liten utstrekning har inngått BIT.26 
Grunnen til at Brasil ikke ønsker slike traktater er de begrensninger traktatene legger 
på myndighetenes mulighet til samfunnsnyttig regulering.27 ASEAN-statene inngår 
BIT der bare godkjente investeringer nyter beskyttelse etter traktatene.28 Bakgrunnen 
er at disse statene ønsker å reservere den særskilte beskyttelsen for de investeringer 
det er størst behov for. 

Tese 2. Det er ikke forholdsmessighet mellom det en oppnår av utvikling og 
ulempene ved BIT.

Vil investorer benytte voldgift mot nordiske land?4. 

Så langt har jeg sett på BIT fra investors og fra utviklingsvertstatens ståsted. Hvil-
ken betydning har BIT for de nordiske land? Folkerettens investeringsvern leder lett 
tankene til konfiskasjon til berikelse for makthaveren eller noen som står ham nær, 

24  Sornarajah (2004) (fotnote 20) side 208.
25  Sornarajah (2004) (fotnote 20) side 207. Per Christian Nordtømme, ”Folkerettens regler om beskyttelse 
av utenlandske investeringer”, Industribygging og rettsutvikling, juridisk festskrift i anledning Hydros 
100-årsjubileum (2005) side 572 beskriver overraskelsen hos bulgarske myndigheter da de i forbindelse 
med Plama mot Bulgaria ICSID sak nr. ARB/0324 fant ut at det var riktig som det ble hevdet at Bulgaria 
hadde inngått en investeringstraktat.
26  Botswana har signert 4 investeringstraktater og ratifisert en. Brasil har signert 14, men ikke ratifisert 
noen.
27  J. G. Scandiucci Filho, ”The Brazilian Experience with Bilateral Investment Agreements: A Note” 
UNCTAD (2007).
28  Indonesia, Filippinene, Singapore, Malaysia og Thailand (ASEAN) inntar i litt ulike former krav til at 
den enkelte investering må være ”godkjent” for å få beskyttelse. Et eksempel er Malaysia-Sverige BIT ar-
tikkel 1 1) e) i) som avgrenser beskyttede investeringer til: “is invested in a project classified by the appro-
priate Ministry in Malaysia in accordance with its legislation and administrative practices as an approved 
project”. Singapore er mer eksplisitte, i enkelte av Singapores BIT er beskyttelse reservert investeringer 
som er ”specifically approved in writing by the contracting party”, jf. for eksempel Singapore-Frankrike 
BIT artikkel 9. Investeringskapittelet i EFTA-Singapore tilbyr en annen variant – tvisteløsning under IC-
SID er betinget av at partene er enige om det, eller ved at det er gitt samtykke i en kontrakt med investor, 
artikkel 48. 
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av vestlige borgeres eiendom i utviklingsland der lov og rett er hva makthaveren 
til enhver tid gjør eller sier. I dette perspektivet fremstår det lite trolig at investorer 
skulle ha behov for å bruke voldgift mot nordiske stater. BIT blir oftest analysert ut 
fra vestlige staters offensive interesser og ikke ut fra begrensningene traktatene setter. 
Traktatene blir da heller ikke inngått for å gi vern mot nordiske myndigheter, men for 
å ivareta utviklingslandenes behov for kapital og nordiske investorers behov for vern. 
Investeringstraktaten skal bøte på et utviklingsproblem – en uutviklet rettsstat. Slik 
sett er altså vernet mot nordiske myndigheter en bivirkning. Hvilke begrensninger vil 
denne bivirkningen kunne medføre for de nordiske land? 

Traktatene begrenser bare vertstatenes handlefrihet dersom det er investorer i 
vertstaten som er beskyttet av en BIT. Disse investorene skaper på sett og vis rettslige 
enklaver i vertstaten. Det er dermed relevant om det er – eller vil bli – beskyttede in-
vesteringer i Norden. En investeringstraktat med et fattig, lite afrikansk land vil trolig 
ha liten eller ingen betydning for nordiske myndigheter, simpelthen fordi investorer 
fra disse landene neppe vil investere i Norden. Dersom dette var situasjonen for alle 
BIT kunne man – av hensyn til nordiske myndigheters styringsfrihet – ukritisk inngå 
investeringstraktater. 

Slik er det ikke. Tradisjonelt har riktignok investeringene gått fra nord til sør, fra 
industrialiserte land til land i overgang eller utvikling, og fra vest til øst. Men dette 
endres raskt. Verdensøkonomien vokser og skrider over stadig nye grenser. Direkte 
og indirekte investeringer i utlandet øker – ikke bare i absolutte tall – men også rela-
tivt sett i forhold til verdens totale investeringer. Direkte utenlandsinvesteringer økte 
fra 618 milliarder dollar i 2002 til 1.475 billioner dollar i 2007.29

Det er verdt å merke seg at utviklingslandene øker sin relative andel av grenseo-
verskridende investeringer.30 De såkalte BRIK-landene – Brasil, Russland, India og 
Kina – står for en vesentlig del av veksten, og utviklingen betegnes av flere som 
en ”global revolusjon”.31 Rundt 20 000 flernasjonale selskaper har i dag sitt hoved-
kvarter i utviklingsland med økonomi i rask vekst.32 Fire av de fem største olje og 
gasselskaper og seks av verdens ti største banker er basert i utviklingsland.33 Nær 
våre land er det verd å merke seg fremveksten av russiske naturressursselskaper. Et 
eksempel er russiske Gazprom, verdens største petroselskap. Et annet eksempel, med 
kjernevirksomhet nær Norden, er MMC Norilsk Nickel – verdens største produsent av 
palladium og nikkel. Selskapet har betydelige eierinteresser verden rundt – herunder i 
Finland (Harjavalta og Talvivaaran Kaivososakeyhtiö). Investorer fra utviklingsland 
29  Karl P. Sauvant, “Regulatory risk and the growth of FDI” i “World investment prospects to 2011 
– Foreign direct investment and the challenge of political risk.” Economist Intelligence Unit/Columbia 
Program on International Investment (2007) side 6.  
30  UNCTAD (2007) (fotnote 21) side 3 flg.
31  The Boston Consulting Group “The New Global Challengers – how 100 Top Companies from Rapidly 
Developing Countries Are Changing the World” (2006) side 5. 
32  Sauvant (2007) (fotnote 29) side 69. 
33  UNCTAD (2007) (fotnote 21) side 177. Opplysningene om bankene er fra en oversikt gitt i Dagens 
Næringsliv 16. januar 2008 side 9. (Statistikk hentet fra Reuters Knowledge.)
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har allerede investert i Norge. Et eksempel er brasilianske Companhia Vale do Rio 
Doce (Rio Doce Manganese Norway AS) som driver virksomhet i Mo i Rana og som 
vinteren 2008 er i konflikt med norske myndigheter om miljøreguleringer.34 Norske 
Aker Yards er kontrollert av sørkoreanske STX Corporation.35 

Disse eksemplene er fragmenter av en virkelighet – men fragmenter som gir oss 
en idé om hvilken vei utviklingen går. Hva er situasjonen om tjue til tretti år? 

Det kan være nærliggende å anta at investorer ikke har behov for å saksøke land 
med god forvaltning, solide rettslige institusjoner og rimelige rettsregler, og at de 
dermed ikke vil benytte seg av internasjonale rettsmidler. Det dreier seg imidlertid 
ikke om behov, men om muligheter. En investor vil vurdere alle muligheter som er 
åpne for ham. Nordiske stater er aktive og regulerende stater som stadig blir – og 
nødvendigvis vil bli – utfordret for egne domstoler.

Spørsmålet blir derfor ikke om BIT-investorer vil saksøke nordiske stater, men hel-
ler hvilket forum de vil velge. BIT-voldgift er umiddelbart tilgjengelig. Realiteten er 
derfor at voldgift er et alternativ til nordiske domstoler. Det kan være rasjonelt for 
en utenlandsk investor å benytte voldgift istedenfor å klage eller saksøke nasjonalt. 
Investor kan til og med gjøre begge deler. Den rasjonelle investor vil vurdere hvilket 
forum som gir best muligheter for en avgjørelse i hans favør. Det kan også være andre 
grunner til at en investor velger voldgift. Han kan se seg tjent med konfidensialitet 
eller å unngå at tredjepartsinteresser intervenerer, for eksempel miljøorganisasjoner. 
Internasjonalt søksmål – eller trusselen om det – kan tjene til å presse myndighetene 
eller gi et ekstra forhandlingskort.36 Både fordi staten – etter en typisk BIT – må dekke 
egne saksomkostninger uavhengig av utfallet, og fordi det ikke er en ønskesituasjon for 
staten å forsvare en viktig samfunnsregulering for et voldgiftstribunal i Washington DC 
eller et annet sted. Staten har dermed et incentiv til å gi mer i en forhandlingssituasjon 
34  Rio Doce Manganese Norway (RDMN) ble politianmeldt av Statens forurensningstilsyn (SFT) 29. 
januar 2008. 
35  STX Corporation eier 39 % av Aker Yards og har med det negativ kontroll over selskapet. Dersom 
Norge – som Danmark, Sverige og Finland – hadde hatt BIT med Sør-Korea så kunne STX benyttet vold-
gift overfor Norge mot reguleringer som påvirker Aker Yards. STX Corporation kan også benytte Finland-
Sør-Korea BIT som grunnlag for voldgift mot reguleringer som berører Aker Yards’ verft i Helsinki, Turku 
og Rauma. Aker Yards har dermed indirekte fått et nytt rettsmiddel mot alle de 95 land som har BIT med 
Sør-Korea. For øvrig eier den kypriotiske (tidligere norske) forretningsmannen John Fredriksen 14 % av 
STX Corporation.
36  Et eksempel i så måte er kanskje Telenor – Telenor mot Ungarn, ICSID sak nr. ARB/04/15 – som paral-
lelt med saken for ICSID hadde flere rettslige prosesser i gang i Ungarn mot ulike deler av den samme 
regulering de ønsket å prøve for ICSID. Samtidig var de i dialog og forhandlinger med ungarske myndig-
heter knyttet til både deres løpende forretningsengasjementer i Ungarn og knyttet til konfliktene som dan-
net grunnlaget for rettsprosessen. Jeg antar at Telenor valgte å gå til ICSID ikke fordi de hadde manglende 
tillit til ungarske institusjoner, men fordi det var enda en rettslig mulighet som lå åpen for dem. De kan 
ha oppfattet det som hensiktsmessig å sette press på myndighetene ved et internasjonalt søksmål. Selv om 
søksmålet var og ble forfeilet, oppnådde trolig Telenor mer stabile rammebetingelser på sikt. Kanskje var 
en av grunnene til det at Telenor viste vilje til å saksøke Ungarn internasjonalt? Selv om søksmålet alene 
må betraktes som en fadese, er det ikke usannsynlig at det sett fra selskapets side var en god og riktig 
legalstrategisk vurdering å saksøke.
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enn den ville ha hatt dersom investor bare hadde hatt søksmål for en nordisk domstol 
å true med.37

Praksis viser allerede at investorer saksøker også velutviklede land: Både USA og 
Canada – ikke bare Mexico – har blitt saksøkt under investeringskapittelet i the North 
American Free Trade Agreement (NAFTA).38 Gjensidigheten har for noen vært over-
raskende.39 Også under andre BIT har det allerede vært anlagt søksmål mot vestlige 
stater.40 Det samme kan skje med nordiske land.41

En nærliggende innvending mot advarselen over er at det har vært få søksmål hittil, 
og svært få mot utviklede stater. Jeg tror imidlertid det er begrenset nytte i å se bakover 
i tid. Antallet inngåtte BIT og tvister har ”eksplodert” siden slutten av nitti-tallet.42 
Over halvparten av alle BIT er inngått etter 1995. To tredjedeler av alle 259 krav frem-
satt frem til 2006 ble fremsatt etter 2002.43 Investeringstraktatene er fortsatt lite kjent 
blant myndigheter, næringsliv og i offentligheten. Det er grunn til å tro at advokater og 
selskaper vil bli mer bevisst mulighetene investeringstraktater gir. Når betydningen av 
investeringstraktater skal diskuteres, må man – etter mitt skjønn – legge til grunn at det 
vil være beskyttede investorer i Norden og at søksmål mot Norden kan forekomme. 
Traktatene er formelt gjensidige og de vil i stadig større grad blir reelt gjensidige.

Hva betyr BIT for vertstatenes rettslige mulighet til å utøve myndighet?5. 

Felles for BIT er at det er usikkert hvilke skranker de setter for vertstatens myndighetsutø-
velse. Et eksempel kan være ekspropriasjonsstandarden i den norsk-russiske BIT:

37  Se nærmere om kostnadene ved ICSID-søksmål i punkt 6 nedenfor.
38  North American Free Trade Agreement (NAFTA) har bestemmelser om investeringsvern i avtalens 
kapittel 11. Kapittelet tilsvarer i all hovedsak en BIT og den innehar bestemmelser om investor-stat tviste-
løsning. Investor-stat tvisteløsningen foregår vanligvis ved ICSID. Hittil har det vært 13 saker mot USA, 
4 mot Canada og 12 mot Mexico, iflg. http://www.state.gov/s/l/c3439.htm. Det er riktignok verd å merke 
seg at ingen av søksmålene er anlagt av en mexicansk investor. 
39  Guillermo Aguilar og William W. Park, ”The New Face of Investment Arbitration: NAFTA chapter 11”, 
28 Yale Journal of International law 2003.
40  Maffezini mot Spania (Argentina-Spania BIT, ICSID sak nr. ARB/97/7), Ashok Sancheti mot Tyskland 
(India-Tyskland BIT – UNCITRAL saken ble ikke fullført) (2000), Tysk investor mot Portugal (Tyskland-
Portugal BIT – UNCITRAL 2002 – forlikt på et tidlig stadium.), ifølge UNCTAD: http://www.unctad.org/
iia-dbcases/.
41  En naturlig parallell kan være den europeiske menneskerettskonvensjon – lenge var det en robust opp-
fatning om at klager mot de nordiske land var en ren utopi – i dag er det ren rutine. 
42  Sornarajah (2006) (fotnote 20) side 267 og UNCTAD, ” Investor-state dispute settlement and impact on 
investment rulemaking” (2007) side 7.
43  Tallene er ”very likely larger than what is known”, jf. UNCTAD, “Investor-state disputes arising from 
investment treaties: a review” (2005). Andre enn ICSID-voldgiftstvister fremgår ikke nødvendigvis av 
statistikken. De 259 kravene var bare krav basert på BIT-samtykke. I tillegg kommer alle krav basert på en 
investeringskontrakt.
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“Investments … cannot be expropriated, nationalised or subjected to other 
measures having a similar effect … except when the expropriation is done 
for public interest, under due process of law, is not discriminatory and is done 
against prompt and effective compensation.”

Det er vanskelig å utlede fra ordlyd eller praksis klare retningslinjer for når et inn-
grep innebærer ekspropriasjon.44 Det finnes ingen internasjonalt akseptert defini-
sjon av ekspropriasjon og praksis er av begrenset verdi siden rettsgrunnlaget eller 
partene sjelden er de samme. Man kommer ikke nærmere enn å forsøke å generali-
sere ut fra de få voldgiftsavgjørelse som hittil er avsagt.45 Resultatet er at normen 
gir et vidt skjønnsrom der tribunalene på forsvarlig vis kan konkludere ulikt. Vi vet 
også fra nordisk rettspraksis og fra praksis ved Den europeiske menneskerettsdom-
stol at det kan være vanskelig å avgjøre hva som er ekspropriasjon.46

Investeringstraktater forplikter også vertstaten til å behandle investoren likt 
med innlendinger (nasjonal behandling) og andre utlendinger som er i en lik situa-
sjon (bestevilkårsbehandling). Et eksempel er den danske modellavtalen artikkel 3 
nr. 1 som lyder:47

“Each contracting party shall in its territory accord to investments made by 
investors of the other Contracting Party fair and equitable treatment which 
in no case shall be less favourable than that accorded to its own investors or 
to investors, whichever is the more favourable from the point of view of the 
investor.” 

Likebehandlingsklausulene er altså også formulert åpent. Det er ikke nødvendigvis 
lett å avgjøre hva som er lik behandling eller hvem som skal behandles likt.48 Det 
er ikke gitt at tribunalene deler nordiske myndigheters syn på hva som er relevante 
forskjeller mellom investorer, eller hvilke grupper av investorer det er relevant å 
sammenligne med. Forpliktelsen kan aktualisere grunnleggende spørsmål om for 
eksempel miljø. Et eksempel er uenigheten knyttet til hvordan man skal vurdere 
miljørisiko. I (deler av) Europa har føre-var-prinsippet festet rot hos regulerende 
myndigheter, mens dette i (deler av) USA oppfattes som udokumentert og uvi-

44  En generell oversikt over vernet gis i UNCTAD, ”Taking of property”, (2000) (UNCTAD/ITE/IIT/15). 
I de fleste traktatene er det særskilt uttalt at også ekspropriasjonslignende tiltak er omfattet. Blant begre-
pene som blir brukt er: ”de facto expropriation”, ”tantamount to expropriation”, “creeping expropriation”, 
“indirect expropriation”, “constructive taking”, “regulatory taking”, “equivalent to nationalization or ex-
propriation” osv.
45  Jan Paulsson, “Arbitrating Foreign Investment Disputes – Procedural and Substantive Legal Aspects”. 
Studies in Transnational Economic Law Volume 19 Norbert Horn (red.) side 146.
46  I norsk rett er vernet gitt aktualitet senest i Rt. 2007 side 1308 der den norske Høyesterett i plenum fant 
at tomtefesteloven § 37 første og annet punktum, som ga festere rett til innløsning til 40 % av tomtens 
verdi, var i strid med kravet til ”fuld Erstatning” ved ekspropriasjon etter Grunnloven § 105. 
47  Se tilsvarende den svenske modelltraktaten artikkel 3 nr. 1. 
48  Rudolf Dolzer, ”National Treatment: New Developments”, OECD 2005, side 2. 
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tenskapelig regulering. Den beslektede diskusjonen rundt hvilke faktorer som kan 
inngå i en vurdering av om produkter er like, og dermed skal behandles likt, er 
velkjent fra praksis i WTO og EU/EØS. Det er ikke gitt at voldgiftstribunalene er 
egnet til å håndtere slike komplekse problemstillinger. 

Likebehandlingsforpliktelsen gjelder også overfor utlendinger og innebærer 
at vertstaten må tilby alle investorer den beste behandlingen noen investor får 
(bedstevilkårsbehandling). Et åpent spørsmål er hvilke BIT-rettigheter som om-
fattes av denne retten. Kan investor påberope seg et sterkere ekspropriasjonsvern 
– eller lempeligere prosessforutsetninger – i en annen BIT? Praksis så langt har 
vært motstridende.49 Det er usikkert hvilke virkninger bestevilkårsforpliktelsene 
har mellom BIT. 

Vertstaten er videre forpliktet til ikke å behandle investoren dårlige enn et visst 
minimum uavhengig av om innlendingene blir behandlet tilsvarende dårlig, jf. den 
ovenfor siterte artikkel ”… fair and equitable…”. Folkerettens vern er mot klart 
urimelig behandling.50 I voldgiftspraksis er vernet påberopt svært ofte og det er til-
løp til å fortolke vernet videre enn folkerettens vern til å være et generelt vern mot 
myndighetsmisbruk. Slike fortolkninger gjør forpliktelsen til et aktuelt grunnlag 
for prøving av myndighetshandlinger. 51

Rettskildebildet forenkles ikke av at voldgiftstribunaler i enkelte tilfeller har 
kommet til motsatte forståelser av likelydende bestemmelser og endog motsatt re-
sultat på grunnlag av samme faktum.52 

Tese 3: Det er betydelig usikkerhet knyttet til beskyttelsesstandardene i trakta-
tene.

49  I Maffezini mot Spania, ICSID sak nr. ARB/97/7, ble investor innrømmet å bygge på kravet om en ven-
teperiode på 6 måneder før voldgiftssak i Chile-Spania BIT, istedenfor kravet om 18 måneder i Argentina-
Spania BIT. I Tecmed mot Mexico, ICSID sak nr. ARB(AF)/00/2, ble bestevilkårsforpliktelsen avgrenset 
slik at den ikke omfattet ”core matters”. 
50  I den ofte siterte Neer-saken (USA mot Mexico), 15. oktober 1926 ble det uttalt at det var et vern mot 
behandling av en utlending som “amount[ed] to an outrage, to bad faith, to wilful neglect of duty, or to 
an insufficiency of government action so far short of international standards that every reasonable and 
impartial man would readily recognize its insufficiency.”
51  Gus Van Harten, “Investment Treaty Arbitration and Public Law” Oxford 2006 side 89, omtaler fortol-
kningspraksis som ”adventurous”.
52  William W. Burke-White og Andreas von Staden, ”Investment Protection in Extraordinary Times: 
The Interpretation and Application of Non-Precluded Measures Provisions in Bilateral Investment Trea-
ties”, 48 Virginia Journal of International Law, (2008) side 34 flg. beskrives hvordan fire ulike tribu-
naler på grunnlag av samme faktum og rettsgrunnlag (USA-Argentina BIT) tok ”diametrically different 
approaches” til unntaksbestemmelsen knyttet til nasjonale kriser. Tilsvarende, men da på grunnlag av 
samme faktum og to ulike rettsgrunnlag, fikk Ronald Lauder ikke erstatning gjennom sitt holdingsel-
skap i Nederland etter Nederland-Tsjekkia BIT (CME mot Tsjekkia 9. februar 2001, UNCITRAL). 
Derimot fikk han erstatning som aksjonær etter USA-Tsjekkia BIT (Lauder mot Tsjekkia 3. september 
2001, UNCITRAL). 
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Hva betyr BIT for vertstatenes reelle mulighet til å utøve myndighet?6. 

Å regulere samfunn er ingen enkel sak. Lovgiver og forvaltning må passere en 
rekke hindre før nyttige reguleringer er på plass. God regulering forutsetter at 
rettslige skranker og økonomiske og administrative konsekvenser er kartlagt. 

Folkerett oppfattes av mange som utilgjengelig. Investeringsretten er særlig 
vanskelig tilgjengelig. Det er ikke – som påpekt i forrige punkt – lett å vite hva 
rettsreglene går ut på. Det er også vanskelig å vite hvilke rettsregler som gjelder, 
fordi beskyttelsen til enhver tid avhenger av hvem som blir regulert. I og med at 
også indirekte investeringer er beskyttet, kan det i tillegg være vanskelig å klar-
gjøre hvem det er som blir regulert. En varsomt regulerende vertstat kan se det 
som hensiktsmessig å forutsette at det i en gitt sektor er investorer som er vernet 
av en BIT.53 

En sidevirkning av at investorer har tilgang til så effektive rettsmidler, er at 
selve trusselen om søksmål i seg selv kan være et sterkt forhandlingskort. Mu-
ligheten for en kostbar rettslig prosess for et internasjonalt tribunal, om et regel-
verk det ikke er praksis rundt, og som det er usikkert hvordan skal forstås, kan 
få vertstaten til å revurdere et vedtak selv om den skulle ha en meget sterk sak. 
ICSID-tvisteløsning er dyrt og det er vanlig å la partene bære hver sine kostnader. 
I ParkeringsCompagniet mot Litauen (Norge-Litauen BIT) var sakskostnadene 
henholdsvis 2,7 og 1,3 mill euro.54 For en vertstat kan søksmålet i seg selv være en 
belastning uavhengig av utfall, særlig gjelder det for stater med små ressurser. 

Det kan også være at nasjonale selskaper ønsker å tilegne seg BIT-vern. Nasjona-
le selskaper kan ”internasjonalisere” seg ved å bringe inn en BIT-beskyttet investor.55 
For eksempel kan et norsk eller britisk selskap på norsk kontinentalsokkel tiltrekke 
seg en russisk eller estisk investor, for på det viset å gi (deler av) investeringen en  
 
 

53  Van Harten (2006) se fotnote 51 side 116.
54  I følge UNCTAD (2005) (fotnote 43) side 8 ligger vanligvis prosessomkostningene på mellom 1 og 2 
millioner dollar for hver av partene. Kostnadene for tribunalet ligger rundt 400 tusen dollar. Et eksempel 
på at tribunalene i enkelte tilfeller pålegger en av partene å bære sakens omkostninger er Telenor mot 
Ungarn, ICSID-sak nr. ARB/04/15, men dette er relativt sjelden: I en undersøkelse av 102 avgjørelser 
ble det i 13 overført sakskostnader helt eller delvis mellom partene, jf. Franck, Susan D., ”Empirically 
Evaluating Claims About Investment Treaty Arbitration”. 86 North Carolina Law Review 2007. I det nor-
ske modellutkastet (fotnote 13) artikkel 17 (4) er det foreslått at tapende part som utgangspunkt skal betale 
saksomkostningene. 
55  Et eksempel på hvilke muligheter beskyttelse av porteføljeinvesteringer gir investor gir Fedax mot 
Venezuela, ICSID sak nr. ARB/96/3, der en innlending (venezuelansk investor), som ikke hadde krav på 
beskyttelse, overførte sine gjeldsbrev (”promissory notes”) til en utlending fra en stat med investerings-
traktat (Nederland), som igjen kunne rette krav mot Venezuela på bakgrunn av investeringstraktaten, jf. 
Sornarajah (fotnote 20) side 227 og 228. Saken er et eksempel på at investeringstraktatene går lengre enn 
den tradisjonelle folkeretten i å gi beskyttelse, jf. også Schreuer (2005) (fotnote 15).
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ny rettslig beskyttelse – gjennom en BIT.56 Det kan også spørres om det i det lange 
løp i det hele tatt er akseptabelt at innlendinger nyter svakere rettsbeskyttelse enn 
utlendinger. Konsekvensen kan bli at skrankene BIT setter blir lagt til grunn for alle 
også innlendinger.

Det er et viktig skille mellom de tilfeller der vertstaten har gitt enkeltstående samtyk-
ker til voldgift i en kontrakt, konsesjon eller vertstatskontrakt på den ene siden, og der 
vertstaten har gitt generelle forhåndssamtykker på den andre. Enkeltstående samtykker 
er forutsigbare ettersom de binder vertstaten til voldgift om én konkret investering. Selv 
om slike kontrakter – gjennom en stabiliseringsklausul – skulle binde vertstatens myn-
dighetsutøvelse er myndigheten bundet vis-à-vis én investor og én kontrakt. Vertstaten 
har da mulighet til å vurdere hensiktsmessigheten av å binde seg opp mot gevinsten av 
det konkrete prosjektet. Ved et generelt forhåndssamtykke derimot vet ikke vertstaten 
hvilke tvister som kan oppstå eller hvilke investorer som blir beskyttet.

Det kan være hensiktsmessig å analysere BIT ut fra hvilken maktpolitisk og le-
galstrategisk betydning traktatene har. Det er grunn til å frykte at forvaltningen og 
lovgiver blir for forsiktige.57 Det kan være at vertstaten på grunn av BIT vil til-
legge håndfaste økonomiske interesser mer vekt enn andre samfunnsinteresser. Det 
kan være at vertstaten legger til grunn det rettsvern den best beskyttede investor til 
enhver tid nyter. I enkelte fall kan det til og med tenkes at vertstaten ikke regulerer, 
fordi kostnadene og usikkerheten forbundet med det oppfattes som for store.58 Selv 
om dette potensialet er størst i mindre utviklede stater, tror jeg mekanismene gjelder 
også for nordiske land. 

Tese 4: Investeringstraktater gjør det vanskeligere å regulere.

Hvilke tvister bør løses ved voldgift? 7. 

Myndighetsvedtak som er utfordret i voldgiftspraksis, inkluderer konsesjoner, privati-
seringskontrakter, kriselovgivning ved finanskrise, omregulering av land fra landbruk 
til næringsformål, miljøtiltak overfor avfallsplasser for farlig avfall, medieregulering, 
56  I BIT-praksis har rene postkasseselskaper gitt investorer adgang til å påberope seg beskyttelse overfor 
sin egen stat, jf. Tokios Tokelés mot Ukraina, ICSID sak nr. ARB/02/18, der det litauiske selskapet som 
gikk til sak var 99 % eid av ukrainere og drev virksomhet i Ukraina. Enkelte traktater unngår denne type 
”postkasser” ved å ha et krav om ”substantive business activity”, jf. utkastet til norsk modell (fotnote 13) 
artikkel 2. Men for de fleste nordiske traktater er ikke slike forbehold tatt, jf. for eksempel Norge-Russland 
BIT som inkluderer i definisjonen av investor i artikkel 1: ”any legal entity … incorporated or constituted 
in the territory of that Contracting Party in accordance with its legislation”, jf. også den svenske og dan-
ske modelltraktat begge artikkel 1. Definisjonen lar det altså bli opp til russisk selskapslovgivning hvilke 
investorer som kan søke beskyttelse i Norden.
57  Been (2003) (fotnote 17) drøfter dette i tilknytning til USA og NAFTA på side 91 flg.
58  Kyla Tienhaara, “What You Don’t Know Can Hurt You: Investor-State Disputes and the Protection 
of the Environment in Developing Countries”, 6 Global Environmental Politics (2006) side 73-100 og 
“Mineral investment and the regulation of the environment in developing countries: lessons from Ghana” 
6 International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics (2006)
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vern om strandsone og regulering av innhold av kjemikalier i drivstoff, for å nevne 
noen. Så å si enhver type offentlig regulering kan tenkes prøvd for BIT-voldgift. 

Tvister om rent private interesser og tvister om offentlige interesser er forskjel-
lige.59 Tvister om private interesser – som for eksempel tvist om et kjøp – løses som 
regel innenfor rammen av en kontrakt, der det prøves om kontraktsparten har handlet 
i tråd med det avtalte. Stater foretar også disposisjoner i kraft av sin privatautonome 
myndighet – disposisjoner ethvert annet rettssubjekt også kunne foretatt. Staten er da 
underlagt de samme rettsregler som alle andre. I slike disposisjoner er det grovt sagt 
ikke andre offentlige interesser i tvisten enn at bruk av statens penger bør være for-
nuftig. Statene lar private i stor utstrekning løse denne type tvister ved voldgift. Det 
er også lite i veien for at staten selv benytter seg av voldgift i denne type tvister. 

Tvister om offentlige interesser står derimot i en annen stilling. Slike tvister kan 
grunne i offentlig myndighetsutøvelse. Myndigheten kan være utøvd allment ved lov 
eller forskrift, eller individuelt ved enkeltvedtak, konsesjon, tillatelse eller kontrakt. 
Prøving av slike handlinger er innen statene en forvaltningsrettslig eller forfatnings-
rettslig vurdering av om henholdsvis forvaltningen eller lovgiver har gått utover sin 
myndighet. (Tribunalene kan også prøve om domstolen har brutt traktaten.) I en tvist 
om offentlig myndighetsutøvelse står en rekke interesser på spill. Myndighetsutøvel-
sen grunner seg i videre interesser enn statens (snevre) interesser som kontraktspart. 
Nettopp derfor er adgangen etter nasjonal rett til å avtale voldgift begrenset til tilfel-
ler der det ikke er andre interesser i tvisten enn partenes. I Norge følger dette av vold-
giftsloven § 9.60 Voldgift er ment for tvister partene har ”fri rådighet over” – grovt 
sagt tvister der det bare er deres egne interesser som står på spill.61

BIT åpner for prøving av forvaltningsvedtak og lovgivning, men innenfor et sys-
tem og et regelsett laget for kommersiell voldgift.62 Forenklet kan instituttene sam-
menlignes slik: 

Kommersiell voldgift Prøving av myndighetsutøvelse
Effektivitet Grundighet
Fortrolighet Åpenhet
Særlig sakkunnskap (spesialist) Allmenn erfaring (generalist)
Partsautonomi Brede samfunnsinteresser
Partsoppnevning Uavhengighet
Endelig Anke
Ad hoc Institusjon

59  Gus Van Harten, “The Public-Private Distinction in the International Abritration of Individual Claims 
against the State”, 56 International and Comparative Law Quarterly (2007) side 373 flg. 
60  Det er tilsvarende begrensninger i de andre nordiske stater. 
61  Van Harten (2006) (fotnote 51) side 45 flg. gir en nærmere analyse av distinksjonen mellom private og 
offentlige interesser i forbindelse med BIT. 
62  Van Harten og Loughlin (2006) (fotnote 16) side 147 flg.
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Voldgift om privatrettslige rettigheter og prøving av offentlig rettslig myndig-
hetsutøvelse er altså tuftet i ulike mål og ideer.63 Voldgift er verken laget for å skape 
rettsenhet eller for å avklare rett – men for å avgjøre én bestemt rettstvist. Voldgift 
skiller seg klart fra nasjonale hierarkiske domstoler. Nasjonale domstoler skal sørge 
for rettsenhet og bidra til avklaring der rettstilstanden kan være uklar. Domstolene 
inngår også i et konstitusjonelt samspill med de andre statsmakter. 

Dersom vi ser på de andre internasjonale organene som er tiltrodd å prøve state-
nes myndighetsutøvelse – Den europeiske menneskerettsdomstol, Den internasjonale 
domstol og EF-domstolen – ser vi at de er helt annerledes bygd opp. De består av 
permanente dommere, dømmer på bakgrunn av ett regelverk, inngår i dialog med 
nasjonale domstoler, gjelder for alle rettsubjekter innen konvensjonsstatenes territo-
rium, er bredt sammensatt og er åpne for allmennheten. Disse domstolene har for-
utsetningene for rettsavklaring og å skape rettsenhet. Det kan også være grunn til å 
spørre om fraværet av en overprøvende instans kan føre til at dommerne stiller seg 
noe friere ved løsningen av rettsspørsmålet. 

At voldgiftsystemet ikke har forutsetninger for å skape rettsenhet og rettsavkla-
ring, er særlig uheldig når de rettslige standardene er vage (se punkt 5 ovenfor). 
Rettsusikkerheten rundt traktatene vil altså vedvare. 

Voldgiftstribunalet består vanligvis av tre dommere, der en er oppnevnt av hver 
av partene og den siste ved uenighet oppnevnes av ICSID, jf. ICSID artikkel 36 og 
37. Voldgiftsdommere flest er menn fra OECD-land.64 Det hevdes at de rekrutteres 
fra et relativt snevert miljø og i stor grad er det dommere som også benyttes i kom-
mersiell voldgift.65 Voldgiftsdommerne oppnevnes ad hoc for den enkelte tvist. De 
opptrer også ofte som advokater og rådgivere i andre tvister. På samme tid innehar 
de altså i flere roller innen samme system. Hvordan kan vi være sikre på at disse 
dommerne ikke blir sosialisert i en bestemt retning, eller føler interessefelleskap med 
enkeltaktører eller endog at det ikke forekommer korrupsjon? 

Ved at det er de samme som stort sett opptrer som advokater og dommere i sakene, 
kan det argumenteres med at det gir visse muligheter for rettsavklaringer og forut-
sigbarhet dersom de opptrer konsistent. Til en slik innfallsvinkel er det å innvende 
at tribunaler skal være svært varsomme med å overføre fortolkninger mellom auto-
nome trakater. Det er heller ikke gitt at dette er en betryggende måte å avklare rett 
 

63  Peter Arnt Nielsen, ”International Handelsrett” side 535 flg. drøfter fordeler og ulemper ved voldgift 
sammenlignet med domstolsbehandling.
64  Franck (2008) (fotnote 54) har gjennomgått ICSID-praksis og funnet at 75 % av alle dommere er fra 
OECD-land og at bare 3,5 % var kvinner.
65  Nordtømme (2005) (fotnote 25) omtaler det slik på side 603: ”I dag er det vokst frem en internasjonal 
hær av advokater som har spesialisert seg på internasjonal voldgift i investerings- og handelssaker, hoved-
sakelig i engelske og amerikanske firmaer med sine viktigste baser for disse formål i Washington DC og 
Paris. Det er typisk for ICSID og de andre institusjonene at det er de samme Tordenskjolds soldater som 
opptrer som voldgiftsdommere og prosessfullmektiger i sak etter sak. Uansett hvilken rolle de bekler, har 
disse juristene en egeninteresse av å fremskynde denne globaliseringen.” 
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på. Domstolens og dommernes uavhengighet av partene er definerende for en rettstat. 
Ved voldgift er dommerne tvert om avhengig av at partene oppnevner dem. 

Tese 5: Voldgift er lite egnet til å vurdere om offentlig myndighetsutøvelse skal 
utløse erstatning

Har de nordiske stater vurdert betydningen av BIT?8. 

Mye kan tyde på at fremveksten av uforbeholdne generelle forhåndssamtykker til 
investeringsvoldgift gitt i BIT verken har vært planlagt eller gjennomtenkt. Iallfall 
ser det ut til å være tilfellet for Norge. Av de norske forarbeidene til ICSID-loven 
går det frem at lovgiver la til grunn at det bare var ”borgerlige krav” – i betydningen 
ikke krav av fiskal, strafferettslig eller annen ikke-privatrettslig art – det var aktuelt å 
samtykke til ICSID-voldgift for.66 Drøftelsene i proposisjonen er bare knyttet til aner-
kjennelsen av avgjørelser fra voldgiften. Av forarbeidene går det frem at lovgiveren 
bare har vurdert enkeltstående samtykker til voldgift og voldgift om privatrettslige 
krav. Heller ikke ved inngåelse av de enkelte BIT har muligheten for at voldgiftsret-
ten skal prøve myndighet blitt drøftet. I forarbeidene til lov om inngåelse av BIT 
med Kina i 1985 – som er den eneste BIT som er gjennomført ved lov i Norge – er 
det overhodet ikke drøftet at traktaten kan gi grunnlag for krav på bakgrunn av of-
fentligrettslige handlinger.67

Utgangspunktet for de fleste stater var trolig at ICSID skulle gi investor et pro-
sessuelt rammeverk og et ”nøytralt” tribunal der investor kunne få prøvet kontrakts-
brudd fra vertstaten. Vertstatenes myndighetsutøvelse mer allment var det derimot 
ikke i tankene å prøve. Bevisstheten om hvilke muligheter generelle samtykker til 
voldgift gir ble først vekket på nitti-tallet.68 

Heller ikke i den offentlige debatt har investeringstraktater blitt diskutert. I nor-
disk rettsdebatt er investeringstraktater knapt nevnt. Det kan også påpekes at verken 
den norske eller danske makt- og demokratiutredningen nevner traktatene. Alt i alt er 
dette kanskje ikke underlig siden antallet traktater og voldgiftssaker har eksplodert 

66  Ot.prp. nr. 26 (1966-67) side 4. Det ser også ut til av de svenske forarbeidene (Prop. 1966:146) og dan-
ske forarbeidene (folketingstidende 1967-68 tillæg A side 1705 flg.) at disse landene inngikk ICSID med 
tanke for enkeltstående samtykker i investeringskontrakter, ikke generelle forhåndssamtykker i investe-
ringstraktater. 
67  Ot.prp. nr. 42 (1984-85) om inngåelse av avtale mellom Kongeriket Norge og Folkerepublikken Kina 
vedrørende gjensidig beskyttelse av investeringer. Den siste gang en BIT ble fremlagt for Stortingets 
samtykke til ratifikasjon var ved inngåelse av EFTA-frihandelsavtale med Singapore – der investerings-
beskyttelse var inntatt som et kapittel – som også inkluderer bestemmelser om investeringsbeskyttelse. 
Investeringer ble drøftet over to avsnitt, tvisteløsning over ett, investor-stat tvisteløsningen blir ikke nevnt 
med et ord, jf. st.prp. nr. 15 (2002-2003). Om samtykke til ratifikasjon av en avtale med tilhørende vedlegg 
mellom EFTA-statene og Singapore undertegnet på Island 26. juni 2002 (frihandelsavtale). 
68  Sornarajah (2004) (fotnote 20) side 252. Den første saken der samtykke til voldgift var gitt i BIT var 
ICSID sak nr. ARB/87/3 (Storbritannia-Sri Lanka BIT) 27. juni 1990.
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først sent på nittitallet. Men tatt i betraktning omfanget av systemet, dets særegenhe-
ter og den radikale utviklingen i verdensøkonomien de siste tjue årene, er det på tide 
å vurdere mer helhetlig og grunnleggende om investeringer skal reguleres internasjo-
nalt og i tilfelle hvordan. Da forhandlingene om en Multilateral avtale om investerin-
ger (MAI) ble lekket til offentligheten, utløste det en betydelig debatt, og kritikken  
gjorde at avtalen ble lagt på is.69 Mye av kritikken mot MAI besto i at flernasjonale 
selskaper fikk en for sterk posisjon overfor vertstatene og lokale selskaper. Paradok-
set er at nettverket av over 2500 investeringstraktater gir flernasjonale selskaper langt 
større legalstrategisk spillerom enn én traktat ville ha gitt dem. De kan nå velge mel-
lom ulike rettsgrunnlag, ulike forum og kan kjøre prosesser parallelt. 

Konklusjon – avgrenset investorbeskyttelse?9. 

Satt på spissen: Investeringstraktatene er et uoversiktlig, usikkert, urettferdig og ufer-
dig rammeverk for prøving av myndighetsutøvelse. Grunnleggende spørsmål om for-
deling av store verdier i samfunnet og avveining av brede samfunnsmessige hensyn 
mot håndfaste økonomiske interesser – spørsmål som ligger i kjernen av folkestyret 
og som de fleste vil mene bør diskuteres bredt i samfunnet – vil slik traktatene i dag 
er, stadig oftere vurderes av voldgiftstribunaler, innenfor rammen av skiftende retts-
lige regimer, uten muligheter for dialog, med dårlige forutsetninger for rettsavklaring 
og med få reelle muligheter til å korrigere en uønsket rettsutvikling. Det ser ikke ut 
til at det kan bli enighet om et multilateralt rammeverk for investeringer med en mer 
egnet modell for prøving av myndighet i overskuelig fremtid.

Dilemmaet er der like fullt; investorer trenger beskyttelse. Ikke for sine investe-
ringer i utviklede stater, men for sine investeringer i utviklingsstater. Spørsmålet er 
hvordan man kan balansere investorers behov for beskyttelse og vertstatens behov 
for handlingsrom. 

Én mulig tilnærming kan være å differensiere eller avgrense investeringsbeskyt-
telsen. Det er i investeringsprosjekter der investor må investere stort, og avkastnin-
gen ligger frem i tid, at den politiske risikoen og utviklingsgevinsten er størst (se 
punkt 2 ovenfor). Her er det i både vertstat og investors klare interesse å avbøte til-
litssvikten ved å forhåndsavtale internasjonal voldgift. Svakhetene ved det rådende 
voldgiftsalternativet, og begrensningene på vertstatens handlingsrom, oppveies trolig 
av gevinstene ved investeringen.

ASEAN-statenes tilnærming med ”godkjente investeringer” ser ut til å gi vert-
staten og investoren en god vei ut av tillitssvikten. (En annen tilnærming er rett og 
slett å la investorer og vertstater avtale slik tvisteløsning i investeringskontrakter med 

69  Forhandlingene ble initiert mellom statene i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling 
(OECD) i 1995 men ble avsluttet i 1998 etter offentlig kritikk og konkret ved at Frankrike trakk seg fra 
forhandlingene. MAI-utkastet hadde mange likhetsstrekk med BIT, deriblant tvisteløsning for ICSID, jf. 
DAFFE/MAI(98)7/REV1, 22. april 1998.
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stabiliseringsklausul). For vertstaten gir dette forutsigbarhet. Den kan for den enkelte 
investering vurdere kapital- og kunnskapsgevinsten opp mot tapet av styringsmu-
lighet. Forpliktelsen er forutsigbar og avgrenset. Den utviklede staten trenger ikke 
gi noen investorer vern, mens utviklingsstaten kan velge å samtykke ad hoc ved 
enkeltinvesteringer eller ved å innrømme typer av investeringer vern. Denne frem-
gangsmåten har også den fordel at vertstaten kan slutte å benytte traktaten når dens 
egne institusjoner har utviklet seg til å bli troverdige. 

For andre investeringer kan BIT fungere som en sikkerhetsventil ved at det stilles 
krav om uttømming av nasjonale rettsmidler – i alle fall for en viss tidsperiode. På 
den måten vil rettsmidlene BIT tilbyr være sekundære til nasjonale rettsmidler, slik 
det for eksempel er for eiendomsvernet i den europeiske menneskerettskonvensjon. 
Den reelle betydningen av BIT vil dermed avdempes og flernasjonale selskaper kan 
i mindre grad benytte traktatene i et legalstrategisk spill. Samtidig kan BIT fungere 
som et ris bak speilet, og de vil sannsynligvis gjøre vertstaten mindre tilbøyelig til å 
overse investors rettigheter. 

Heller ikke dette gir en fullgod løsning for små og mellomstore selskaper. Men 
spørsmålet er om det i det hele tatt er mulig å gi dem gode internasjonale rettsmidler, 
slik disse i dag er organisert. Og det er i det hele tatt et spørsmål om det er mulig og 
ønskelig med internasjonal ”småkravsprosess”. Alt i alt er det etter min oppfatning 
mye som tyder på at investeringskontrakter eller avgrensede investeringstraktater er 
et mer målrettet utviklingspolitisk verktøy som ikke i samme utstrekning begrenser 
vertstatens handlingsrom unødig.

Tese 6: Særskilt investorbeskyttelse bør avgrenses til enkeltinvesteringer
Tese 7: Allmenn investorbeskyttelse bør være sekundær til nasjonale rettsmidler

 Tesene10. 

Tese 1: Det er først og fremst små og mellomstore selskaper som trenger beskyt-
telse for sine investeringer. BIT fungerer først og fremst som et verktøy for større 
flernasjonale selskaper.
Tese 2: Det er ikke forholdsmessighet mellom det en oppnår av utvikling og ulem-
pene ved BIT.
Tese 3: Det er betydelig usikkerhet knyttet til beskyttelsesstandardene i traktatene.
Tese 4: Investeringstraktater gjør det vanskeligere å regulere.
Tese 5: Voldgift er lite egnet til å vurdere om offentlig myndighetsutøvelse skal ut-
løse erstatning
Tese 6: Særskilt investorbeskyttelse bør avgrenses til enkeltinvesteringer
Tese 7: Allmenn investorbeskyttelse bør være sekundær til nasjonale rettsmidler




