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Julemøtet 2011, torsdag 1. desember kl. 19.00
* * *

Andreas Harald Aure
vil holde innledning om

Betingelsene for å føre krig etter Hugo Grotius’ forståelse av natur- og
folkerett (jus naturae et gentium)
Grotius (1583-1645) er en av den moderne natur- og folkeretts store autoriteter og foregangsmenn. Andreas
Aure vil først gi en kort innføring i Grotius’ metode og rettsideer. Hoveddelen av innledningen vil bestå i å
gjøre rede for forholdet mellom bellum justum (rettferdig krig) og bellum solenne (høytidelig krig), som en
illustrasjon av hva som er typisk for naturrettslige begrunnelsesmåter. Ved en bellum solenne anbefaler Grotius
at de materielle vilkårene (f.eks. justa causa) for krigen ikke overprøves ved verdslige domstoler (dvs. ved
justitia externa). Bellum solenne gir dermed en utvidet og praktisk betydningsfull legitimering av krig mellom
stater.
Aure vil i sin innledning også si noe om naturrettens relevans for internasjonal politikk i dag. Blant annet vil
naturrettslige begrunnelsesmåter kunne bli viktigere i fremtiden, dersom FN-systemet med FNs sikkerhetsråd
i spissen skulle falle som sentral autoritetsgivende faktor for krig. Aure vil under diskusjonen si noe om
Grotius’ syn på humanitær intervensjon, i hvilken grad stater har en rett og/eller plikt til å beskytte mennesker
som blir utsatt for overgrep.
Andreas Aure har i sin doktoravhandling redegjort for resepsjonen av Grotius’ ideer om rettferdig krig (jus ad
bellum) ved tyske universiteter på 1600-tallet. I høst ga han ut Statsmaktens grenser, Wilhelm von Humboldts
statsfilosofiske hovedverk. Aure er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.
* * *

Kommentar ved Janne Haaland Matlary
* * *
Julemøtet finner sted i møterommet, Institutt for Offentlig rett, Domus Bibliotheca, 3. etasje. Møtet
arrangeres i samarbeid med Institutt for Offentlig Rett. Det blir servering av mat og drikke.
Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne.
Dagsorden:
1: Foreningssaker
2: Faglig program
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