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Den internasjonale domstolen (ICJ)

Juridiske konsekvenser av byggingen av en mur
I det okkuperte palestinske territorium
Rådgivende vurdering
Domstolen konstaterer at Israels bygging av en mur i det okkuperte palestinske territorium og
det tilsvarende regimet er i strid med internasjonal lovgivning; den fremsier
de juridiske konsekvensene som oppstår som følge av denne ulovligheten
DEN HAAG, 9. juli 2004. Den internasjonale domstolen (ICJ), det fremste juridiske organet i De
forente nasjoner, har i dag avgitt dens Rådgivende vurdering i saken om de Juridiske konsekvenser av
byggingen av en mur I det okkuperte palestinske territorium (begjæring om en rådgivende
vurdering).
Domstolen besvarer spørsmålet som følger:
___”A.
Byggingen av muren som bygges av Israel, okkupantmakten, i det okkuperte palestinske territorium,
inklusive i og rundt Øst-Jerusalem, og dets tilhørende regimet, er i strid med internasjonal
lovgivning”;
___ ”B.
Israel er forpliktet til å avslutte sine brudd på internasjonal lovgivning; Det er forpliktet til øyeblikkelig
å avslutte bygningsarbeidene på muren som bygges i det okkuperte palestinske territorium, inklusive
i og rundt Øst-Jerusalem, og til øyeblikkelig å demontere strukturen som befinner seg der inne, og til
øyeblikkelig å tilbakekalle eller nullstille alle juridiske og forordningsmessige bestemmelser relatert til
dette…”
___ "C.
Israel er forpliktet til å yte kompensasjon for all skade forårsaket av byggingen av muren i det
okkuperte palestinske territorium, inklusive i og rundt Øst-Jerusalem”;
___ ”D. Med tretten stemmer mot to,
Alle stater har en forpliktelse til ikke å godkjenne den ulovlige situasjonen som er oppstått som en
følge av byggingen av muren og til ikke å yte hjelp eller assistanse til å opprettholde situasjonen som
er skapt av slik byggevirksomhet”:
Lovligheten av Israels bygging av en mur i det okkuperte palestinske territorium
Domstolen fastsetter de lovene og prinsippene i internasjonal lovgivning som er relevante i forhold til
spørsmålet som er stilt av Generalforsamlingen. Domstolen begynner med å sitere, med henvisning
til Artikkel 2, paragraf 4, i FN-pakten og til Generalforsamlingens resolusjon nr. 2625 (XXV),
prinsippene for forbudet mot trusselen eller bruken av makt og ulovligheten av noen som helst
territorial overtakelse ved slike metoder, slik som dette gjenspeiles i sedvanlig internasjonal
lovgivning. Videre, siterer den folkenes selvbestemmelseprinsipp, slik den er nedfelt i pakten og
gjenbekreftet av resolusjon nr. 2625 (XXV). Når det gjelder internasjonal humanitær lovgivning, …

henviser vi til flere slike bestemmelser som gjelder i de palestinske territoriene som ble okkupert av
Israel under den daværende konflikten i 1967.
Domstolen fastsetter om byggingen av muren har vært i strid med de ovennevnte reglene og
prinsippene. Først noterer den at murens retning slik som den er bestemt av den israelske
regjeringen, inkluderer innenfor det ‘Avstengte Området’ (mellom muren og den ”Grønne Linjen”),
ca. 80 % av settlerne som bor i det okkuperte palestinske territoriet . Idet den erindrer at
Sikkerhetsrådet beskrev Israels politikk angående etablering av bosetninger i dette territorium som
”et eklatant brudd” på den fjerde Geneve-konvensjonen, mener domstolen at disse bosetningene er
blitt etablert i strid med internasjonal lovgivning.
Videre vurderer den visse mistanker om at murens plassering kommer til å forhåndsbestemme den
fremtidige grensen mellom Israel og Palestina; den vurderer at byggingen av muren og dens
tilhørende regime vil ”skape en `fait accompli´ på bakken som gjerne kan bli permanent, i hvilket
tilfelle … (byggingen av muren) ville være så godt som en de facto annektering”. Domstolen noterer
at plasseringen som er valgt for muren gir uttrykk in loco for de ulovlige midlene som er tatt i bruk av
Israel, og som er beklaget av sikkerhetsrådet, med hensyn til Jerusalem og bosetningene, og at den
innebærer ytterligere endringer i den demografiske sammensetningen av det okkuperte palestinske
territorium.
Den finner at byggingen (av muren), sammen med midlene som tidligere er brukt, … har en sterk
negativ virkning på det palestinske folkets rett til å praktisere selvbestemmelse, og dermed er i strid
med Israels plikt til å respektere denne retten”.
Da vurderer Domstolen den informasjon som den har mottatt angående effekten av byggingen av
muren på dagliglivet til beboerne i det okkuperte palestinske territorium (ødeleggelsen eller
beslagleggelsen av privat eiendom, restriksjoner på bevegelsesfriheten, beslagleggelsen av
jordbruksland, avskjæring av adgang til primære vannressurser, osv.). Den finner at byggingen av
muren og dens tilhørende regime er i strid med relevante bestemmelser … at de forhindrer
bevegelsesfriheten til beboerne i territoriet og at de også forhindrer utøvelsen av retten til å arbeide,
til helsestell, til utdannelse, og til en adekvat levestandard for de personene som det gjelder.
Til slutt, Domstolen finner at den ikke er overbevist om at den spesifikke kursen som Israel har valgt
for muren var nødvendig for å sikre landets sikkerhetsmål og, ved at den påstår at ingen av slike
paragrafer holder mål, finner den at byggingen av muren utgjør brudd av Israel på flere av landets
forpliktelser under de gjeldende internasjonale instrumentene i humanitær- og
menneskerettslovgivning”.
Avslutningsvis, mener Domstolen at Israel ikke kan påberope seg retten til selvforsvar eller en
nødvendighetstilstand for å avvise feilaktigheten av byggingen av muren, Således finner Domstolen
at byggingen av muren og dens tilhørende regime er i strid med internasjonal lovgivning.
Juridiske konsekvenser av de lovbruddene som er funnet
Domstolen finner at Israel må respektere det palestinske folkets rett til selvbestemmelse og dets
plikter under humanitær lovgivning og menneskeretts lovgivning. Israel må også ende sine brudd på

internasjonale forpliktelser som stammer fra byggingen av muren i det okkuperte palestinske
territorium, og må således øyeblikkelig avslutte arbeidet med bygging av muren, øyeblikkelig
demontere de delene av strukturen som befinner seg innenfor det okkuperte palestinske territorium
og øyeblikkelig tilbakestille eller nullstille alle juridiske og forordningsmessige bestemmelser som er
foretatt med hensikt på å bygge muren og etablering av dens tilhørende regime, bortsett i den
utstrekning slike bestemmelser kan fortsette å være relevante for Israels medvirkning til
gjenoppbygging. Videre må Israel yte erstatning for alle skader som er påført alle naturlige eller
juridiske personer som er påvirket av byggingen av muren.

