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Kapitel 1

Grundprincipper

1. Indledning

Folkeret er de internationale retsregler, der gælder for stater, internatio-
nale organisationer og andre folkeretssubjekter. Udtrykket »folkeret«, 
som går tilbage til romerretten (»ius gentium«), anvendes bl.a. i de skan-
dinaviske lande og Tyskland. I de fleste andre stater anvendes udtrykket 
international ret.

Den moderne folkerets rødder går flere hundrede år tilbage. Folkeret-
tens udvikling hang sammen med europæisk statsdannelse, som affødte 
et behov for regulering af staters indbyrdes forhold. Som en af folkeret-
tens grundlæggere peges ofte på den hollandske jurist Hugo Grotius 
(1583-1645), hvis hovedværk »Tre bøger om krigens og fredens ret« 
(1625) længe forblev en førende fremstilling. Mange andre forfattere 
øvede også indflydelse. Den tidlige folkeretlige litteratur var præget af 
naturretlig tænkning, dvs. tanker om visse regler overordnet den af sta-
terne skabte ret. I moderne fremstillinger af folkeretten fokuserer forfat-
tere normalt på de internationale retsregler, som faktisk gælder.

Et formål med folkeretten har traditionelt været at sikre staternes fre-
delige sameksistens. I folkeretten reguleres således emner som staters ju-
risdiktion, diplomatiske forbindelser og magtanvendelse. Den moderne 
folkerets emnekreds rækker dog langt videre. På regionalt og globalt ni-
veau har der i løbet af det 20. århundrede udfoldet sig et øget samarbejde 
– og en afhængighed – staterne imellem, som har resulteret i internatio-
nal retsskabelse på talrige områder. Folkeretten har i samme periode ud-
viklet sig fra primært at være en regulering af staternes indbyrdes for-
hold til nu også at regulere forholdet mellem stat og borger i adskillige 
sammenhænge, bl.a. i form af regler om menneskerettigheder.

Et forhold af stor betydning for den moderne folkeret har været, at de 
internationale aktører er langt flere end tidligere. De internationale rets-
forhold var engang domineret af et mindre antal vestlige stater. Siden 
midten af det 20. århundrede er antallet af stater væsentligt forøget og 
udgør nu omkring 193. Der er hermed mange særinteresser i spil. I sam-
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me periode er der oprettet flere hundrede mellemstatslige organisatio-
ner. De udgør et vigtigt forum for internationalt samarbejde og retsska-
belse. Der er tillige etableret et større antal internationale domstole m.v., 
som bidrager til folkerettens udvikling.

I en europæisk kontekst har EU-samarbejdet haft en ganske særlig be-
tydning. EU-retten er i dag en selvstændig juridisk disciplin, men nogle 
EU-retlige emner vil også blive berørt i denne fremstilling.

Det er sigtet med bogens del I at give et indblik i folkerettens grundlag 
og grundstruktur samt forhold til national ret. Et særskilt formål er at 
belyse folkerettens betydning i en dansk kontekst. Foruden international 
praksis inddrages derfor i vidt omfang også danske eksempler til at illu-
strere de enkelte emner. I kap. 2-7 omtales folkerettens subjekter, dens 
kilder, traktatretten, staters jurisdiktion, immunitet og folkerettens virk-
ning i dansk ret.1 I dette kapitel introduceres udvalgte grundprincipper i 
folkeretten.

I FN-pagtens art. 2 er der fastsat en række grundsætninger for FN. 
Disse grundsætninger, som alle hører til folkerettens byggesten, er bl.a. 
videreudviklet i FN’s Generalforsamlings resolution 2625 (XXV) fra 
1970 med titlen »Declaration on Principles of International Law concer-
ning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance 
with the Charter of the United Nations«, som blev vedtaget i anledning 
af 25-året for FN’s oprettelse. FN-pagtens art. 2 er udgangspunkt for 
fremstillingen i det følgende.

De grundprincipper, som behandles i dette kapitel, har karakter af ret-
lige principper. Principperne har ikke alene grundlag i FN-pagten, men 
er også i forskelligt omfang anerkendt som almindelige sædvaneretlige 
normer. Der er samtidig tale om principper af væsentlig betydning i in-
ternational politik såvel i dag som tilbage i tiden. Det følgende fokuserer 
på det retlige indhold af de enkelte grundprincipper, men der gives tillige 
et glimt af den historiske og politiske kontekst, hvori principperne er 
opstået.

1. Tak til lektor, ph.d. Astrid Kjeldgaard-Pedersen, højesteretsdommer, dr.jur. Jens Peter Chri-
stensen, professor, dr.jur. Michael Hansen Jensen og professor, dr.jur. Karsten Engsig Søren-
sen for bemærkninger til dele af en tidligere version af manuskriptet til kap. 1-7. Et kapitel 
om de folkeretlige regler om ansvar for folkeretsbrud er udskudt til en senere udgave af 
bogen. 
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2. Staters suverænitet og lighed

At staterne er suveræne og lige, er siden 1945 udtrykt i FN-pagtens art. 2, 
stk. 1. Den første grundsætning for FN er:

»Organisationen hviler på grundsætningen om alle dens medlemmers suveræne 
ligeberettigelse«.

Moderne tanker om statslig suverænitet går tilbage til 1500- og 1600-tal-
let. Selve begrebet suverænitet forbindes ofte med den franske filosof 
Jean Bodin (1530-1596) og hans hovedværk »De seks bøger om republik-
ken« (1576). Den suveræne fyrstestat, herunder som grundsten i inter-
nationale forhold, optog mange af tidens førende tænkere.2 Det hang 
sammen med store politiske omvæltninger, som fandt sted i Europa, 
hvor bl.a. kirkens og den tysk-romerske kejsers hidtidige magtposition 
svækkedes.

Den Westfalske Fred i 1648, som afsluttede Trediveårskrigen, fremhæ-
ves traditionelt som symbolet på etableringen af en ny europæisk orden 
baseret på lige og suveræne stater.3 Ved fredsaftaler indgået i de westfal-
ske byer Osnabrück og Münster rekonstruerede de stridende magter sto-
re dele af Europa, bl.a. blev det tyske rige inddelt i suveræne fyrstedøm-
mer, og de anerkendte i den forbindelse hinanden som ligeberettigede 
uden hensyn til forskelle i trosbekendelse. I kølvandet på den Westfalske 
Fred fulgte udviklingen af et permanent internationalt diplomati og ef-
terhånden en egentlig mellemstatslig retsorden.

Selv om tankerne om suverænitet og lighed er gamle, er det ikke velaf-
grænsede principper. Kernen i det folkeretlige suverænitetsbegreb kan 
dog siges at være, at en stat udadtil ikke er underlagt nogen anden stat, 
men alene den ved konsensus indførte folkeret. En stat nyder med andre 
ord uafhængighed. Indadtil har den enkelte stat kompetence til at udøve 
myndighed over sit territorium (territorialhøjhed) og sin befolkning 

2. I datiden blev fyrsten (statsoverhovedet) anset for indehaver af suverænitet. Først et stykke 
op i tiden blev suverænitet anset for knyttet til staten, hvori statsoverhovedet indgår som 
statsorgan/statsrepræsentant, se Ipsen i Ipsen, Völkerrecht, 7. udg., 2018, s. 19 ff.

3. Dele af nyere litteratur forholder sig dog kritisk hertil, jf. f.eks. Lesaffer, »The classical law 
of nations (1500-1800)« i Orakhelashvili (red.), Research Handbook on the Theory and His-
tory of International Law, 2011, s. 408, note 3, og s. 414. 
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(personalhøjhed).4 I staters lighed ligger ikke, at alle stater i praksis har 
samme indflydelse, men det retlige udgangspunkt er, at stater er ligestil-
lede uanset f.eks. deres størrelse, magt eller styreform. Det kommer bl.a. 
til udtryk ved, at stater ved afstemning i internationale organisationer 
har én stemme, medmindre andet er aftalt.

Staters suverænitet og lighed kan på flere måder opfattes som den in-
ternationale retsordens grundprincip. Mange af folkerettens øvrige 
grundlæggende regler og principper for staternes indbyrdes forhold hvi-
ler herpå, jf. f.eks. de følgende afsnit om magtanvendelse og intervention 
samt kap. 5 og 6 om staters jurisdiktion og immunitet.

Med til billedet af staternes suverænitet og lighed hører, at stormagter 
til stadighed har forsøgt at sikre sig en særlig position i den internationa-
le retsorden.5 Dette er også kommet til udtryk i FN. I FN’s Generalfor-
samling, som består af alle 193 medlemsstater, har hver stat ved afstem-
ning én stemme, men i FN’s Sikkerhedsråd, som har det primære ansvar 
for at sikre den internationale fred og sikkerhed, sidder alene 15 stater, 
herunder de fem permanente medlemmer Frankrig, Kina, Rusland, 
Storbritannien og USA, som alle er tillagt vetoret. De permanente med-
lemmer af FN’s Sikkerhedsråd er stormagterne, som gik sejrrigt ud af 
anden verdenskrig.6

3. Magtanvendelsesforbuddet

Et grundprincip i moderne folkeret er magtanvendelsesforbuddet, som 
fremgår af FN-pagtens art. 2, stk. 4:

»Alle medlemmer skal i deres mellemfolkelige forhold afholde sig fra trussel om 
magtanvendelse eller brug af magt mod nogen stats territoriale integritet eller 
politiske uafhængighed eller på nogen anden måde, der er uforenelig med de For-
enede Nationers formål«.

4. Sml. Verdross & Simma, Universelles Völkerrecht, 3. udg., 1984, s. 29 f., Jennings & Watts, 
Oppenheim’s International Law, vol. I, 9. udg., 1992, s. 382, og Spiermann, Moderne folkeret, 
3. udg., 2006, s. 3 ff. 

5. Se Simpson, Great Powers and Outlaw States, 2004, kap. 4-6, om den historiske udvikling. 
6. FN’s Sikkerhedsråds sammensætning afspejler i dag næppe fuldt ud de førende stormagter. 

De udøver også indflydelse gennem andre fora, se f.eks. Ivor Roberts, »The G8/G7, G20, 
BRICS, WTO, OECD, IMF, and the World Bank« i Ivor Roberts (red.), Satow’s Diplomatic 
Practice, 7. udg., 2017, kap. 20.
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Selv om det altid har hørt til folkerettens hovedformål at sikre staters 
fredelige sameksistens, opstod et forbud mod magtanvendelse først sent. 
I den tidlige naturretlige litteratur overvejede forfattere, i hvilke tilfælde 
staters krig kunne betegnes som retfærdig, men med tiden blev det den 
almindelige opfattelse, at dette var et moralsk og ikke et retligt spørgs-
mål. En folkeretsekspert udtalte i 1880: »International law has conse-
quently no alternative but to accept war, independently of the justice of 
its origin, as a relation which the parties to it may set up if they choose, 
and to busy itself only in regulating the effects of the relation«.7 Krig var 
en politisk realitet. Folkeretten var i hovedsagen henvist til at regulere 
retsvirkningerne af en krig de krigsførende stater imellem og i forhold til 
neutrale stater.

Magtanvendelsesforbuddet udvikledes i det 20. århundrede. I Pagten 
for Folkeforbundet, som blev oprettet efter første verdenskrig, forpligte-
de staterne sig til at forsøge at bilægge tvister, før de tyede til krig. Folke-
forbundspagten forbød dog ikke klart krig.8 Det gjorde derimod den få 
år senere afsluttede Briand-Kellog-pagt (1928), hvori deltagerstaterne 
fordømte krig som middel til løsning af internationale tvister og udtryk-
keligt gav afkald herpå. Briand-Kellog-pagten blev tiltrådt af næsten alle 
stater i datidens folkeretssamfund, herunder Danmark, men det viste sig 
snart vanskeligt at leve op til traktatens ord. Efter anden verdenskrig blev 
et magtanvendelsesforbud indsat i FN-pagtens art. 2, stk. 4. Til forskel fra 
Briand-Kellog-pagtens fordømmelse af »krig« forbød art. 2, stk. 4, gene-
relt magtanvendelse.

Forbuddet mod »magtanvendelse« i FN-pagtens art. 2, stk. 4, sigter til 
anvendelse af væbnet magt. En militær invasion, besættelse eller annek-
tering er klart omfattet, men mindre indgribende tiltag kan også være 
det. I Nicaragua-sagen (1986) fastslog Den Internationale Domstol, at 
eksempelvis USA’s udlægning af miner i indre og ydre territorialfarvan-
de i Nicaragua samt bevæbning og træning af oprørere i staten indebar 
magtanvendelse. Ren økonomisk støtte til oprørere faldt derimod under 
tærsklen for magtanvendelse, men indebar en krænkelse af det alminde-
lige interventionsforbud.9 I de senere år har det været drøftet, i hvilken 

7. Hall, International Law, 1. udg., 1880, s. 52. Udtalelsen genfindes i 8. udg., 1924, s. 82.
8. Brownlie, International Law and the Use of Force by States, 1963, s. 55 ff. 
9. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Judgment, ICJ Reports 1986, 

pr. 227-228.
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udstrækning cyberangreb vil kunne anses for magtanvendelse.10 En 
»trussel« om magtanvendelse er også omfattet af forbuddet i art. 2, stk. 4, 
men i hvilke tilfælde en stats handlinger har karakter af en trussel om 
magtanvendelse kan give anledning til tvivl.11

Det er den almindelige opfattelse, at henvisningen i FN-pagtens art. 2, 
stk. 4, til magtanvendelse rettet mod en stats »territoriale integritet eller 
politiske uafhængighed« er eksempler og ikke betyder, at magtanvendel-
se er tilladt i andre tilfælde.12 Omfattet af bestemmelsen er alle tilfælde af 
magtanvendelse.

Den berørte stat kan have givet samtykke til magtanvendelse. Det er 
således som udgangspunkt ikke i strid med folkeretten at yde bistand til 
at bekæmpe en oprørs- eller terrorgruppe i en stat efter anmodning fra 
statens regering. Bistand til grupper, som bekæmper styret i en anden 
stat, er derimod forbudt, jf. også Nicaragua-sagen ovenfor.13 Magtanven-
delse sker i praksis i mange tilfælde med samtykke.

Magtanvendelsesforbuddet er ikke undtagelsesfrit. I FN-pagten op-
stilles to undtagelser fra forbuddet. Stater kan ifølge FN-pagten anvende 
magt i selvforsvar og i henhold til mandat fra FN’s Sikkerhedsråd.

Retten til selvforsvar er fastslået i FN-pagtens art. 51: »Intet i nærvæ-
rende pagt skal indskrænke den naturlige ret til individuelt eller kollek-
tivt selvforsvar i tilfælde af et væbnet angreb mod et medlem af de For-
enede Nationer, indtil Sikkerhedsrådet har truffet de fornødne forholds-
regler til opretholdelse af mellemfolkelig fred og sikkerhed«.14 Den stat, 
som påberåber selvforsvar, har bevisbyrden for, at betingelserne for 
magt anvendelse i selvforsvar er opfyldt.15 Retten til selvforsvar efter 
FN-pagtens art. 51 er betinget af et »væbnet angreb«, hvilket ifølge Den 

10. Se bl.a. Schmitt (red.), Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber 
Operations, 2017, kap. 14.

11. Randelzhofer & Dörr i Simma m.fl. (red.), The Charter of the United Nations, vol. I, 3. udg., 
2012, s. 217 f.

12. F.eks. Spiermann, Moderne folkeret, 3. udg. 2006, s. 417 ff., og Randelzhofer & Dörr i Simma 
m.fl. (red.), The Charter of the United Nations, vol. I, 3. udg., 2012, s. 215 ff., men mindre 
klart Harhoff i Harhoff (red.), Folkeret, 2017, s. 364 ff. og 380.

13. Det er omdiskuteret, hvad der gælder i tilfælde af et folks udøvelse af selvbestemmelsesret, 
sml. f.eks. Jennings & Watts, Oppenheim’s International Law, vol. I, 9. udg., 1992, s. 289 og 
445 f., og Cassese, Self-Determination of Peoples, 1995, s. 152 ff., 185 og 199 f.

14. Art. 51 foreskriver videre, at staten uopholdelig skal indberette forholdsregler taget i selv-
forsvar til FN’s Sikkerhedsråd. Manglende indberetning kan få bevismæssig betydning, se 
f.eks. Armed Activities on the Territory of the Congo, Judgment, ICJ Reports 2005, pr. 145. 

15. Udtrykkeligt Oil Platforms, Judgment, ICJ Reports 2003, bl.a. pr. 51, 57, 61 og 71. 
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Internationale Domstol sigter til de mest alvorlige former for magtan-
vendelse.16 Et klart eksempel herpå er en militær invasion, hvorimod en 
mindre episode ved grænsen mellem to stater ikke nødvendigvis vil blive 
anset for et væbnet angreb.17 Falder en stats magtanvendelse under 
tærsklen for et væbnet angreb, er den krænkede stat ikke berettiget til i 
selvforsvar selv at anvende væbnet magt, men må nøjes med andre mod-
forholdsregler.

Retten til selvforsvar er ikke alene reguleret i FN-pagtens art. 51, men 
også i folkeretlig sædvaneret.18 Den Internationale Domstol har i flere 
sager fastslået, at selvforsvar alene kan udøves i det omfang, det er nød-
vendigt og proportionalt. I Armed Activities-sagen I (2005) fandt Den 
Internationale Domstol det ikke bevist, at Den Demokratiske Republik 
Congo havde udsat Uganda for et væbnet angreb, men tilføjede i øvrigt 
om nødvendigheden og proportionaliteten af Ugandas modsvar: »The 
Court cannot fail to observe, however, that the taking of airports and 
towns many hundreds of kilometers from Uganda’s border would not 
seem proportionate to the series of transborder attacks it claimed had 
given rise to the right of self-defense, nor to be necessary to that end«.19

I FN-pagtens art. 51 omtales muligheden for »individuelt eller kollek-
tivt« selvforsvar. Stater kan have forpligtet sig til at yde bistand. Ifølge art. 
5 i den nordatlantiske traktat (1949) skal et væbnet angreb mod et af 
NATO-alliancens medlemmer betragtes som et angreb mod dem alle. I 
tilfælde af et sådant angreb har hver enkelt af de øvrige stater pligt til at 
bistå den angrebne stat ved straks at tage sådanne skridt, som den anser 
for nødvendige. Dette kan indbefatte anvendelse af væbnet magt, men vil 
ikke nødvendigvis gøre det. En pligt for EU-medlemsstater til i tilfælde 
af et væbnet angreb på en medlemsstat at yde al den hjælp og bistand, 
der ligger inden for deres formåen, er fastslået i Traktaten om Den Euro-
pæiske Union art. 42, stk. 7. Udøvelse af kollektivt selvforsvar antages at 
forudsætte en anmodning herom fra den angrebne stat.20

16. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Judgment, ICJ Reports 1986, 
pr. 191. 

17. Ibid., pr. 195. Se diskussionen hos Gray, International Law and the Use of Force, 4. udg., 2018, 
s. 155 ff.

18. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Judgment, ICJ Reports 1986, 
pr. 176. Se tillige kap. 3, afsnit 7.

19. Armed Activities on the Territory of the Congo, Judgment, ICJ Reports 2005, pr. 147. 
20. Se bl.a. Oil Platforms, Judgment, ICJ Reports 2003, pr. 51. 
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Det er uafklaret, i hvilken udstrækning FN-pagtens art. 51 udtøm-
mende regulerer staters mulighed for selvforsvar. Visse former for magt-
anvendelse, som nogle stater anser for legitim, kan være vanskelige at 
indpasse i bestemmelsen. Et spørgsmål, som undertiden opstod før i ti-
den, er, om en stat må anvende magt til at redde egne statsborgere, som 
er i fare i udlandet. Et andet traditionelt spørgsmål er, i hvilken udstræk-
ning anticiperet selvforsvar er tilladt, dvs. før et angreb faktisk har fundet 
sted. Et omdiskuteret spørgsmål de senere år har været, hvorvidt en stat 
kan udøve selvforsvar i tilfælde af væbnet angreb fra en terrorgruppe, 
når den stat, som gruppen befinder sig i, ikke kan anses for ansvarlig.21

Danmarks militære bidrag til den internationale koalitions kamp 
mod terrorgruppen Islamisk Stat i Irak og Syrien er illustrativt. Den ira-
kiske regering anmodede i 2014 det internationale samfund om bistand 
til at bekæmpe Islamisk Stat, og Danmark indtrådte sammen med andre 
stater i bekæmpelsen af Islamisk Stat i Irak. Som det folkeretlige grund-
lag henviste den danske regering til samtykke fra Irak.22 Siden blev det 
danske bidrag også stillet til rådighed for bekæmpelse af Islamisk Stat i 
Syrien. Som det folkeretlige grundlag henviste den danske regering nu til 
samtykke fra Irak og til retten til kollektivt selvforsvar af Irak mod Isla-
misk Stat i medfør af FN-pagtens art. 51.23 Den danske regering må have 
lagt til grund, at en stat efter omstændighederne kan udøve selvforsvar i 
henhold til FN-pagtens art. 51 med henblik på at bekæmpe en terror-
gruppe, der befinder sig på en anden stats territorium.24

FN’s Sikkerhedsråd kan i henhold til FN-pagtens kap. VII (art. 39-51) 
give mandat til anvendelse af væbnet magt.25 Det var oprindeligt tanken, 
at medlemsstaterne ved særlige aftaler skulle stille styrker til rådighed for 
FN’s Sikkerhedsråd, jf. FN-pagtens art. 43, men det er aldrig blevet reali-
seret. FN’s Sikkerhedsråd har imidlertid med ad hoc bidrag af styrker fra 
stater etableret fredsbevarende operationer under FN-kommando, der 

21. Se herom Gray, International Law and the Use of Force, 4. udg., 2018, kap. 5.
22. F.T. 2013-14, B 122 og 123 som fremsat. 
23. F.T. 2015-16, B 8 og B 108 som fremsat, F.T. 2016-17, B 56 som fremsat og F.T. 2017-18, B 

50 som fremsat. Se tillige Danmarks indberetning til FN’s Sikkerhedsråd i UN Doc. 
S/2016/34. 

24. Om de danske overvejelser om indsatsen i Afghanistan se Andreas Laursen, »Danmarks 
holdning til magtanvendelse 1990-2015« i Kessing & Laursen, Robust mandat, 2016, s. 
167 ff. 

25. Se udførligt om praksis Gray, International Law and the Use of Force, 4. udg., 2018, kap. 6-8. 
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har skullet forebygge og løse konflikter. FN’s fredsbevarende styrker kan 
anvende magt i selvforsvar. Der har de seneste årtier været en tendens til 
også at give et videregående mandat til magtanvendelse f.eks. for at sikre 
humanitær hjælp eller beskytte civilbefolkningen.26

I henhold til FN-pagtens kap. VII kan FN’s Sikkerhedsråd tillige be-
myndige stater til at anvende magt. Hjemlen hertil må anses for at være 
forudsat i FN-pagtens art. 42.27 Et mandat til magtanvendelse forudsæt-
ter, at der foreligger et brud på eller trussel mod den internationale fred 
eller en angrebshandling, jf. art. 39. FN’s Sikkerhedsråd har fortolket 
henvisningen til en trussel mod freden relativt vidt, og bemyndigelse til 
magtanvendelse er ikke alene givet ved mellemstatslige konflikter, men 
også ved interne konflikter for at stabilisere situationen, beskytte befolk-
ningen m.v. I henhold til art. 41 kan FN’s Sikkerhedsråd træffe beslut-
ning om mindre vidtrækkende forholdsregler end magtanvendelse. Et 
mandat til magtanvendelse forudsætter, at sådanne forholdsregler er 
utilstrækkelige.

En beslutning i FN’s Sikkerhedsråd kræver, at der er et flertal på ni af 
de 15 medlemmer, og at ingen af de fem permanente medlemmer ned-
lægger veto. Der er i de seneste årtier i flere tilfælde givet mandat til magt-
anvendelse. FN’s Sikkerhedsråd anvender den formulering, at staterne 
bemyndiges til at tage »alle nødvendige midler« (eller »forholdsregler«) i 
brug. Et eksempel er bemyndigelsen til magtanvendelse efter Iraks inva-
sion af Kuwait i 1990. Ved resolution 660 (1990) fordømte FN’s Sikker-
hedsråd invasionen og krævede, at Irak øjeblikkelig trak sine styrker til-
bage. Da dette ikke skete, vedtog FN’s Sikkerhedsråd resolution 678 
(1990), i hvilken Sikkerhedsrådet bemyndigede medlemsstaterne til i 
samarbejde med Kuwaits regering »to use all necessary means to uphold 
and implement resolution 660 (1990) and all subsequent relevant reso-
lutions and to restore international peace and security in the area«. Om 
der forelå fornødent mandat til USA’s militære aktion i Irak i 2003, som 
blev gennemført med støtte fra bl.a. Danmark, har været genstand for 
indgående debat.

26. Higgins m.fl., Oppenheim’s International Law: United Nations, vol. II, 2017, s. 1035 ff. og 
1062 ff. 

27. Krisch i Simma m.fl. (red.), The Charter of the United Nations, vol. II, 3. udg., 2012, s. 1337 
f., og Higgins m.fl., Oppenheim’s International Law: United Nations, vol. II, 2017, s. 1001 f. 
FN’s Sikkerhedsråd henviser i mandater til magtanvendelse blot til kap. VII.
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Mandat til magtanvendelse kan ikke alene gives til stater eller koaliti-
oner af stater. FN’s Sikkerhedsråd har i flere tilfælde givet mandat til 
fredsbevarende operationer i regi af regionale organisationer, som også 
kan indebære magtanvendelse. Bl.a. har Den Afrikanske Union (AU) og 
EU stået for sådanne operationer. Som følge af forsvarsforbeholdet del-
tager Danmark ikke i EU’s militære operationer.28

Det er omdiskuteret, hvorvidt det i mangel af et mandat fra FN’s Sik-
kerhedsråd i ekstraordinære tilfælde er tilladt at gennemføre såkaldte 
humanitære interventioner i en stat med henblik på at imødegå omfat-
tende, grove menneskerettighedskrænkelser. Enkelte stater har argu-
menteret for en ret til humanitære interventioner, men en sådan er dog 
vanskelig at forene med FN-pagten.29 Udviklingen af en retssædvane om 
ret til humanitære interventioner er næppe sandsynlig i lyset af de inter-
nationale reaktioner, som staters magtanvendelse uden FN-mandat hid-
til har affødt, og er i hvert fald ikke sket endnu.30

4. Interventionsforbuddet

Stater må ikke påtvinge hinanden en bestemt måde at styre deres land 
på. Et forbud mod at blande sig i andre staters indre anliggender – inter-
ventionsforbuddet – er ikke udtrykkeligt fastslået i FN-pagten, som der-
imod i art. 2, stk. 7, indeholder et interventionsforbud rettet mod FN 
som organisation. Det fremgår til gengæld eksempelvis af FN’s General-
forsamlings resolution 2625 (XXV) fra 1970:

28. Christian Thorning, »Forsvarsforbeholdet« i Egelund Olsen & Engsig Sørensen (red.), 
EU-retten i Danmark, 2018, s. 164 ff.

29. Den danske regering har været fortaler for humanitære interventioner, jf. Udenrigsministe-
riets notat af 30. august 2013, UPN – Alm. del bilag 298 (folketingsåret 2012-13). Se gene-
relt Gray, International Law and the Use of Force, 4. udg., 2018, s. 40 ff.

30. Anders Henriksen, »Krigen i Syrien: Magtanvendelse for at afskrække fra brug af kemiske 
våben«, UfR 2017B.275, overvejer muligheden for udvikling af en retssædvane om magtan-
vendelse med henblik på at imødegå brug af kemiske våben. Spiermann, »Hvornår er det 
lovligt at gå i krig efter folkeretten – udviklingen?« i Kessing & Laursen, Robust mandat, 
2016, s. 71 ff., og mere udførligt samme i »Humanitarian Intervention as a Necessity and 
the Threat or Use of Jus Cogens«, Nordic Journal of International Law, 2002, s. 523 ff., over-
vejer nødret som grundlag for humanitære interventioner. 
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4. Interventionsforbuddet

»Ingen stat eller gruppe af stater har ret til direkte eller indirekte at intervenere i 
nogen anden stats interne eller eksterne anliggender, uanset af hvilken grund«.

Tanker om et interventionsforbud går langt tilbage i lighed med de bag-
vedliggende principper om staternes suverænitet og lighed. Et berømt 
historisk eksempel på en politik om ikke-intervention er Monroedoktri-
nen. I en tale til kongressen i 1823 fastslog den daværende amerikanske 
præsident James Monroe, at europæiske stater i fremtiden ikke måtte 
kolonisere det amerikanske kontinent, ligesom de skulle undlade at 
blande sig i de nye selvstændige amerikanske staters indre anliggender. 
Det var tilsvarende USA’s politik i forhold til Europa »not to interfere in 
the internal concerns of any of its powers«. Med Monroedoktrinen påtog 
USA sig en rolle som den magt, der skulle beskytte de amerikanske stater 
mod europæisk indblanding: »we should consider any attempt on their 
part to extend their system to any portion of this hemisphere as dange-
rous to our peace and safety«. Med tiden blev dette dog vendt til, at USA 
forbeholdt sig retten til at intervenere i andre amerikanske staters anlig-
gender.31 Dette illustrerer de politiske realiteter. Stater har i tidens løb 
ofte påberåbt både et forbud mod intervention og en adgang til inter-
vention alt efter, hvad der har været politisk opportunt.

Ikke-intervention er dog ikke blot udtryk for et politisk princip. For-
buddet mod staters indblanding i andre staters indre anliggender anses 
tillige for et retligt princip, som har grundlag i folkeretlig sædvaneret.32 
Indholdet og rækkevidden af interventionsforbuddet er dog i flere hen-
seender meget usikkert.

Dels er det usikkert, hvilke anliggender der er beskyttet. Et kerneområ-
de for interventionsforbuddet er den enkelte stats valg af styreform, men 
en intervention kan også angå staters økonomiske eller kulturelle system 
eller deres udenrigspolitik. Dels er det usikkert, hvilke former for indblan-
ding der er forbudt. Interventionsforbuddet sigter til en tvangsmæssig 
indblanding. En kritik af styret i en anden stat er eksempelvis ikke forbudt. 
Det er heller ikke tilfældet, selv om kritikken ledsages af et økonomisk 

31. Se om Monroedoktrinen f.eks. Dahm, Völkerrecht, Bd. 2, 1961, s. 289 ff., og om forholdet til 
interventionsforbuddet Bd. 1, 1958, s. 208 f.

32. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Judgment, ICJ Reports 1986, 
pr. 202-209, som tillige berører princippets indhold.
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pres, f.eks. stop for bistand.33 Propaganda er heller ikke uden videre om-
fattet, men en påvirkningskampagne må dog formentlig i særlige tilfælde 
kunne indebære en ulovlig intervention afhængigt af de anvendte midler 
og formålet. Særligt har statslige cyberoperationer i forbindelse med valg-
handlinger de senere år påkaldt sig opmærksomhed. En manipulation af 
valg vil efter omstændigheder kunne være folkeretsstridig.34 Den Interna-
tionale Domstol fastslog i Nicaragua-sagen (1986), at økonomisk støtte til 
oprørere i en anden stat var i strid med interventionsforbuddet, hvori-
mod humanitær hjælp til befolkningen ikke var det.35 En stats anvendelse 
af væbnet magt i strid med magtanvendelsesforbuddet vil i alle tilfælde 
samtidig indebære en krænkelse af interventionsforbuddet.

Det er ikke i strid med interventionsforbuddet at påtale, såfremt en 
anden stat overtræder internationale forpligtelser. Ikke mindst menne-
skerettighedskonventioner, eksempelvis Den Europæiske Menneskeret-
tighedskonvention, regulerer i dag i vid udstrækning områder, som tid-
ligere har været anset for rent indre anliggender. En stat kan ikke under 
henvisning til interventionsforbuddet undgå af blive stillet til ansvar for 
en overtrædelse af disse.36

5. Fredelig tvistbilæggelse

Stater har pligt til at løse deres konflikter ved hjælp af fredelige midler. 
Dette er fastslået i FN-pagtens art. 2, stk. 3:

»Alle medlemmer skal bilægge deres mellemfolkelige tvistigheder ved fredelige 
midler på en sådan måde, at mellemfolkelig fred og sikkerhed såvel som retfær-
dighed ikke bringes i fare«.

33. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Judgment, ICJ Reports 1986, 
pr. 244-245. Se tillige Jennings & Watts, Oppenheim’s International Law, vol. I, 9. udg., 1992, 
s. 432 ff.

34. Se også Anders Henriksen, International Law, 2. udg., 2019, s. 258, og Schmitt (red.), Tallinn 
Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations, 2017, s. 313 og 320 f., 
samt om propaganda s. 26 og 318.

35. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Judgment, ICJ Reports 1986, 
pr. 239-243.

36. Se f.eks. afvisningen af Belgiens argument om et »reserved domain« i Case relating to Cer-
tain Aspects of the Laws on the Use of Languages in Education in Belgium, EMD’s dom af 9. 
februar 1967 (preliminary objections), s. 13 f.
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5. Fredelig tvistbilæggelse

Et hovedformål med at etablere diplomatiske og retlige forbindelser 
mellem stater har altid været at forebygge og løse konflikter. Der var også 
etableret mekanismer til løsning af mellemstatslige konflikter inden, at 
fredelig tvistbilæggelse blev et krav i FN-pagten. I 1899 oprettedes Den 
Faste Voldgiftsret, som fortsat eksisterer, og i 1921 Den Faste Domstol for 
Mellemfolkelig Retspleje (også kaldet Den Permanente Internationale 
Domstol), som i 1946 blev afløst af Den Internationale Domstol. Der 
kan nævnes endnu ældre foranstaltninger til konfliktløsning. F.eks. ind-
gik i danske traktater med Sverige helt tilbage i middelalderen regler om 
en form for voldgift.37 Som et ophav til moderne voldgift nævnes ofte 
den amerikansk-britiske Jay Treaty fra 1794.

De midler, som kan anvendes til løsning af tvister, kan være af både 
diplomatisk og judiciel karakter. En udtømmende liste lader sig ikke op-
stille. I FN-pagtens art. 33, stk. 1, bestemmes det, at staterne skal søge at 
løse deres tvister »ved forhandling, undersøgelse, mægling, forlig, vold-
gift, domsafgørelse, benyttelse af regionale institutioner eller aftaler, eller 
ved andre fredelige midler efter deres eget valg«.38 Forskellige internatio-
nale institutioner kan være involveret konfliktløsning, som kan ske i regi 
af både globale organisationer, f.eks. FN og Verdenshandelshandelsorga-
nisationen (WTO), og regionale organisationer, f.eks. EU og Organisati-
onen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).39

Forhandling er det mest nærliggende diplomatiske middel til at løse 
staters tvister. Stater bestemmer selv, om de vil indlede og afslutte for-
handlinger. Der er ikke en generel sædvaneretlig forpligtelse til forhand-
ling.40 Stater skal dog indlede forhandlinger og i god tro forsøge at for-
handle sig frem til en løsning, hvis de har indvilget i en pligt til forhand-
ling.41 I Nordsø kontinentalsokkel-sagen (1969) om afgrænsningen af den 

37. Palme, Sverige och Danmark 1596-1611, 1942, kap. 1, afsnit I og II, om udviklingen frem til 
freden i Stettin.

38. Herom f.eks. Higgins m.fl., Oppenheim’s International Law: United Nations, vol. II, 2017, s. 
1115 ff.

39. OSCE omfatter dog også stater fra Centralasien og Nordamerika.
40. Se forudsætningsvis dommen i note 41 og tillige Wouters m.fl., International Law: A Euro-

pean Perspective, 2019, s. 572. I anden retning Spiermann, Moderne folkeret, 3. udg. 2006, s. 
261. På konkrete områder kan der muligvis bestå en sædvaneretlig pligt til forhandling, jf. 
sagen om den kontinentale sokkel i Nordsøen nedenfor, hvor en pligt dog også kunne ud-
ledes af parternes aftale. En pligt til forhandling er i øvrigt i dag fastslået i art. 83 i FN’s 
havretskonvention (1982). Se tillige kap. 2, afsnit 3.1.

41. Obligation to Negotiate Access to the Pacific Ocean, Judgment, 1 October 2018, pr. 86-87. 
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kontinentale sokkel i Nordsøen fastslog Den Internationale Domstol, at 
Danmark, Nederlandene og Tyskland »are under an obligation to enter 
into negotiations with a view to arriving at an agreement … they are 
under an obligation so to conduct themselves that the negotiations are 
meaningful, which will not be the case when either of them insists on its 
own position without contemplating any modification of it«.42 På grund-
lag af Den Internationale Domstols afgørelse i sagen indgik Danmark og 
Tyskland en traktat om afgrænsningen mellem de to stater af den konti-
nentale sokkel i Nordsøen (1971). Det kan imidlertid ikke kræves, at sta-
ters forhandlinger faktisk fører til et resultat.

Stater kan få afgjort deres tvister ved judicielle organer. De kan lade en 
tvist afgøre ved voldgift. Til det formål kan stater bl.a. anvende Den Faste 
Voldgiftsret, som trods navnet ikke er en domstol, men er en institution, 
som stiller faciliteter til rådighed for voldgiftssager og også har et panel 
af mulige voldgiftsdommere.43 Der findes tillige andre voldgiftsinstituti-
oner. En voldgiftsret nedsættes ad hoc i den enkelte sag, og parterne kan 
bl.a. have indflydelse på rettens sammensætning. Der er også oprettet 
flere permanente internationale domstole, som har kompetence til at af-
gøre tvister. Den Internationale Domstol kan tage stilling til alle typer 
folkeretlige tvister mellem stater. Andre internationale domstoles kom-
petenceområde er sagligt begrænset, f.eks. kan Den Europæiske Menne-
skerettighedsdomstol afgøre sager vedrørende fortolkningen og anven-
delsen af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. En stat skal 
samtykke for at blive underlagt en international domstol. Internationale 
domstole behandles nærmere i kap. 3, afsnit 5.

Internationale retstvister opstår ikke kun mellem stater. Den ene part 
i en tvist er ofte en ikke-statslig aktør. Tvister mellem stater og virksom-
heder, organisationer m.v. kan afgøres ved voldgift. De kan ikke indbrin-
ges for Den Internationale Domstol, som alene kan behandle tvister mel-
lem stater, men andre internationale domstole kan være tillagt videregå-
ende kompetence. Således kan Den Europæiske Menneskerettigheds-
domstol behandle individuelle klager, som i øvrigt udgør de fleste af 
domstolens sager.

42. North Sea Continental Shelf, Judgment, ICJ Reports 1969, pr. 85. 
43. Den Faste Voldgiftsret var i en lang periode inaktiv, men det har ændret sig de seneste årti-

er, se for en historisk gennemgang Joor i Joor m.fl., The Building of Peace, A Hundred Years 
of Work on Peace Through Law, 2013, s. 47 ff., 97 ff., 165 ff. og 269 ff. 
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6. Folks ret til selvbestemmelse

Ifølge FN-pagtens art. 1, stk. 2, hører det til FN’s formål at fremme ven-
skabelige forhold mellem nationerne baseret på »respekt for grundsæt-
ningen om folkenes ligeret og selvbestemmelse«. Princippet er kommet 
nærmere til udtryk i den enslydende art. 1 i FN’s konvention om borger-
lige og politiske rettigheder (1966) og FN’s konvention om økonomiske, 
sociale og kulturelle Rettigheder (1966):

»Alle folk har selvbestemmelsesret. I kraft af denne kan de frit bestemme deres 
politiske stilling og frit varetage deres egen økonomiske, sociale og kulturelle ud-
vikling«.44

Tanker om folkenes selvbestemmelsesret går tilbage til den franske revo-
lution, men vandt navnlig indpas efter første verdenskrig med den davæ-
rende amerikanske præsident Wilson som en drivende kraft.45 Det blev 
eksempelvis fastslået i Versaillestraktaten (1919), at der forud for den nye 
grænsedragning mellem Danmark og Tyskland skulle holdes folkeaf-
stemning. Det var dog opfattelsen på den tid, at selvbestemmelsesretten 
var et politisk princip og ikke en almindelig folkeretligt regel.46 En inter-
national kommission af jurister, som skulle tage stilling til, om indbyg-
gerne på Ålandsøerne i kraft af princippet om folkenes selvbestemmel-
sesret kunne kræve sig underlagt Sverige i stedet for Finland, udtalte så-
ledes i 1920: »The recognition of this principle in a certain number of 
international treaties cannot be considered as sufficient to put it upon 
the same footing as a positive rule of the Law of Nations. On the contra-
ry, in the absence of express provisions in international treaties, the right 
of disposing of national territory is essentially an attribute of the sove-
reignty of every State«.47 Folkeforbundets Råd anerkendte efterfølgende 
Finlands suverænitet over Ålandsøerne.48

44. Se tillige stk. 2 om adgangen til at disponere over naturressourcer og stk. 3 om staters pligt 
til at sikre selvbestemmelsesretten. 

45. Cassese, Self-Determination of Peoples, 1995, kap. 1-6, beskriver udførligt udviklingen. 
46. Se i dansk litteratur Axel Møller, Folkeretten, Første Del, 1. udg., 1925, s. 52.
47. Report of the International Committee of Jurists Entrusted by the Council of the League of 

Nations with the Task of Giving an Advisory Opinion upon the Legal Aspects of the Aaland 
Island Question, League of Nations Official Journal, Spec. Suppl. No. 3, Oct. 1920, s. 5.

48. League of Nations Official Journal, Sept. 1921, s. 699 f. Forud havde endnu en kommission 
afgivet en rapport, jf. LN Doc. B7/21/68/106.

Folkeret og menneskerettigheder.indd   31 16/08/2019   10.32



Kapitel 1: Grundprincipper

32

Folkenes selvbestemmelsesret anses i dag for et retligt princip. Den 
Internationale Domstol fastslog i Østtimor-sagen (1995), at ret til selvbe-
stemmelse »is one of the essential principles of contemporary internati-
onal law«.49 Selvbestemmelsesrettens retsgrundlag og nærmere indhold 
er dog omdiskuteret.

Mest afklaret er retsstillingen for folk fra tidligere kolonier. I tilknyt-
ning til afkoloniseringen opstod der allerede i 1960erne i den kontekst en 
sædvaneretlig norm om ret til selvbestemmelse. Et væsentligt led i rets-
udviklingen var FN’s Generalforsamlings resolution 1514 (XV) fra 1960 
med titlen »Declaration on the Granting of Independence to Colonial 
Countries and Peoples«, som nærmere klarlagde indholdet og rækkevid-
den af selvbestemmelsesretten, jf. hertil navnlig Den Internationale 
Domstol i Chagosøerne-sagen (2019).50 Sagen omhandlede den i 1965 
gennemførte adskillelse af Chagosøerne fra den tidligere britiske koloni 
Mauritius, som i 1968 blev en uafhængig stat. Storbritannien fortsatte 
med at administrere Chagosøerne, hvis befolkning blev tvangsforflyttet, 
og hvorpå der blev etableret militære installationer. Resolution 1514 
(XV) fastslår, at der ikke i forbindelse med afkoloniseringen måtte ske 
brud på den nationale enhed og territoriale integritet, og Den Internati-
onale Domstol konkluderede, at netop dette var sket. Adskillelsen af 
Chagosøerne var ikke baseret på »the free and genuine expression of the 
will of the people concerned«. Den Internationale Domstol fastslog, at 
Storbritanniens administration af Chagosøerne skal bringes til ophør så 
hurtigt som muligt.

I hvilken udstrækning der i øvrigt gælder en sædvaneretlig norm om 
folkenes selvbestemmelsesret, er ikke afklaret i praksis fra Den Internati-
onale Domstol. I sagen om Chagosøerne bemærkede Den Internationale 
Domstol, at »the right to self-determination, as a fundamental human 
right, has a broad scope of application«, men kom ikke nærmere ind på 
selvbestemmelsesretten uden for en kolonial kontekst. Under alle om-
stændigheder har stater, som har tiltrådt FN’s konvention om borgerlige 
og politiske rettigheder (1966) og FN’s konvention om økonomiske, so-
ciale og kulturelle rettigheder (1966), i medfør af art. 1 i disse konventi-

49. Case Concerning East Timor, Judgment, ICJ Reports 1995, pr. 29. 
50. Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, Ad-

visory Opinion, 25 February 2019, især pr. 142-161. Domstolen har i andre sager berørt 
selvbestemmelsesretten, jf. bl.a. note 49, men ikke før så klart og udførligt.

Folkeret og menneskerettigheder.indd   32 16/08/2019   10.32



33

6. Folks ret til selvbestemmelse

oner forpligtet sig til at respektere folks ret til frit at bestemme deres 
politiske stilling og frit at varetage deres egen økonomiske, sociale og 
kulturelle udvikling.51

Man sondrer mellem ekstern og intern selvbestemmelse. Det første 
aspekt af selvbestemmelsesretten angår et folks ret til løsrivelse fra en 
stat. Det andet angår et folks ret til selvbestemmelse (autonomi) inden 
for en stat. Det er almindeligt antaget, at en ret til løsrivelse som det kla-
re udgangspunkt alene tilkommer folk fra tidligere kolonier.52 I øvrigt 
vejer hensyn til stabilitet og staternes territoriale integritet tungere. Ca-
nadas højesteret tilkendegav i en berømt udtalelse om Quebec, at ekstern 
selvbestemmelse »arises in only the most extreme of cases and, even 
then, under carefully defined circumstances«.53 En anerkendelse af en ret 
til intern selvbestemmelse er kommet til udtryk i selvstyreordningen for 
Grønland. Præamblen til selvstyreloven for Grønland fastslår: »I erken-
delse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med 
ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligevær-
dighed og gensidig respekt i partnerskabet mellem Danmark og Grøn-
land«. Se i øvrigt nærmere om Grønland og Færøerne, herunder om 
selvbestemmelsesretten, kap. 2, afsnit 3.2.

Retten til intern selvbestemmelse er dog omdiskuteret.54 Det nærmere 
indhold af en ret til intern selvbestemmelse er usikkert, ligesom retten 
udfordrer den traditionelle opfattelse af den enkelte stats suverænitet 
indadtil. Der er samtidig en nær sammenhæng og delvist overlap med 
andre menneskerettigheder, herunder den menneskeretlige beskyttelse af 
mindretal i en stat. Om beskyttelsen af mindretal fastslår eksempelvis art. 
27 i FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder (1966), at i 
de stater, hvor der findes etniske, religiøse eller sproglige mindretal, må 
personer, der tilhører sådanne mindretal, ikke forholdes retten til i fæl-

51. Art. 1 er dog i flere henseender ubestemt, og praksis er sparsom, jf. bl.a. Joseph & Castan, 
The International Covenant on Civil and Political Rights, 3. udg., 2013, s. 153 ff. Se tillige om 
art. 1’s baggrund Cassese, Self-Determination of Peoples, 1995, s. 47 ff. 

52. I princip VI i FN’s Generalforsamlings resolution 1541 (XV) fra 1960 omtales måder, hvor-
på løsrivelse kan ske.

53. Supreme Court of Canada, Re Secession of Quebec, Judgment of 20 August 1998, pr. 126, jf. 
International Law Reports, vol. 115, 1999, s. 535.

54. Meget kritisk Orakhelashvili, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 8. udg., 
2019, s. 379. Andre udtrykker sig mere eller mindre forsigtigt, se f.eks. Spiermann, Moderne 
folkeret, 3. udg., 2006, s. 189 f. og 228 ff., Ruud & Ulfstein, Innføring i folkerett, 5. udg., 2018, 
s. 111 ff., 218 og 247 f., og Heintze i Ipsen, Völkerrecht, 7. udg., 2018, s. 379 f. og 419 ff.

Folkeret og menneskerettigheder.indd   33 16/08/2019   10.32



Kapitel 1: Grundprincipper

34

lesskab med de øvrige medlemmer af deres gruppe at leve deres eget 
kulturliv, at bekende sig til og udøve deres egen religion eller at benytte 
deres eget sprog.

En ret for folk til intern selvbestemmelse kan også være vanskelig at 
adskille fra regler om beskyttelse af indfødte folk. En vigtig traktat herom, 
som Danmark har tiltrådt, er ILO-konvention nr. 169 om oprindelige 
folk og stammefolk i selvstændige stater (1989). I UfR 2004.382 H (Thu-
le-sagen) lagde Højesteret i overensstemmelse med den danske regerings 
opfattelse til grund, at der i Danmark kun findes ét indfødt folk i kon-
ventionens betydning, nemlig den oprindelige befolkning i Grønland 
eller inuit.

Folks ret til selvbestemmelse er en kollektiv ret for et folk. Herved ad-
skiller selvbestemmelsesretten sig fra menneskerettigheder i øvrigt. Ud-
trykket folk kan have forskellig betydning i forskellige sammenhænge. 
Ved afkoloniseringen var kolonigrænserne bestemmende for afgræns-
ningen af, hvad der udgjorde et folk.55 En ret til intern selvbestemmelse, 
således som den kommer til udtryk i den danske selvstyrelov i relation til 
det grønlandske folk, tilkommer et særskilt (del)folk i staten. En traktat, 
som tillægger et folk rettigheder, kan indeholde sin egen afgrænsning af 
begrebet. Art. 1, stk. 3, i ILO-konvention nr. 169 om oprindelige folk og 
stammefolk i selvstændige stater (1989) fastslår, at anvendelsen af ud-
trykket folk i denne konvention ikke skal fortolkes som havende konse-
kvenser for så vidt angår rettigheder, der måtte være knyttet til dette ud-
tryk i henhold til den almindelige folkeret.

7. Respekt for menneskerettigheder

Menneskerettigheder hører til den moderne folkerets væsentligste regler. 
Et formål med FN er ifølge FN-pagtens art. 1, stk. 3:

»at styrke og fremme respekten for menneskerettigheder og for fundamentale fri-
hedsrettigheder for alle uden forskel med hensyn til race, køn, sprog eller religi-
on«.

55. Se om uti possidetis-doktrinen f.eks. Shaw, International Law, 8. udg., 2017, s. 391 ff.
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7. Respekt for menneskerettigheder

Der er siden anden verdenskrig indgået et stort antal traktater om be-
skyttelse af menneskerettigheder på både globalt og regionalt niveau, og 
respekt for menneskerettigheder er i dag et grundlæggende princip i sta-
ters internationale relationer. Det udtales i FN’s Generalforsamlings re-
solution 2625 (XXV) fra 1970, at enhver stat har pligt til at fremme uni-
versel respekt for og overholdelse af menneskerettigheder.

Den omfattende internationale regulering af menneskerettigheder, 
hvorigennem der stilles krav til staternes behandling af det enkelte indi-
vid i deres nationale retsorden, har som nævnt i afsnit 4 i væsentligt om-
fang indskrænket de områder, der tidligere blev anset for indre statslige 
anliggender. Dette har i høj grad medvirket til at udfordre de traditionel-
le principper om suverænitet og ikke-intervention.

Beskyttelsen af menneskerettigheder omtales ikke nærmere på dette 
sted, idet der henvises til bogens del II. I kap. 8 behandles generelt udvik-
lingen af menneskerettigheder i regi af FN, Europarådet og EU.
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