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Referent, professor Mikael Hidén, Finland:

För en månad sedan publicerade den amerikanska veckotidskriften Newsweek två
rapporter som behandlade principiella och aktuella frågor om sätten att reagera på
terrorism och hotet därav. I den första av dessa artiklar, som hade titeln "Freedom
vs. Security", hävdades att "liberty can indeed be balanced with security", men
däri konstaterades samtidigt att frågan är hur man skall göra det denna gång. På
mer praktisk nivå berörde man bl.a. säkerhetskontroller på flygstationer och olika
alternativ för profilering av potentiella terrorister. Den andra artikeln hade titeln
"Guantanamo Justice?", alltså med frågetecken. Där behandlade man den oklara
och juridiskt sett helt icke-godtagbara position de över 500 icke-amerikaner från
nästan 40 länder råkat i, då de misstänkt för delaktighet i terroristaktioner mot
USA.

Man kan naturligtvis fråga sig hur relevanta de amerikanska tillvägagångssät-
ten och attityderna i kampen mot terrorismen efter händelserna i fjol är för de
nordiska juristernas diskussion om brottsbekämpningen. Terrorism och en stor-
makts - eller kanske snarare den enda stormaktens - reaktioner på terrorism är ju
en annan sak än "vanlig" brottslighet och dess bekämpning i mindre demokratier.
Dock kan de åtgärder som vidtagits och den diskussion som förts i USA efter
terroristattacken i fjol enligt min mening också i vår diskussion - om t.ex. den
organiserade internationella brottsligheten - tjäna som en nyttig påminnelse om
hur långt sakerna kan eskalera om man inte är på alerten. Jag skall särskilt här ta
upp två frågor eller lärdomar.

Den ena av dem är iakttagelsen hur starkt trycket kan vara. Trycket mot
likriktning och "political correctness" när man behandlar medel och ändamål med
den pågående kampen. Terroristattacken i New York var givetvis en stor tragedi
och konkretiserar ett hot som inte skall bagatelliseras. Dock blir man något
fundersam när man får läsa i ovan nämnda artikel i Newsweek att den federale
justitieministern Ashcroft har varnat för att ens diskutera grundrättigheterna och
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sagt: "To those who scare peace-loving people with phantoms of lost liberties, my
message is this: your tactics only aid terrorists."

Den andra frågan är förknippad med likriktningstrycket och berör särskilt oss
jurister såtillvida, att det är fråga om hur spetsfundigt man använder juridiska
begrepp och hur länge man tänker sig kunna vinna terräng enbart med hjälp av
definitioner och semantik. I Newsweek skildras situationen för de inspärrade på
Guantanamo nästan lik Kafka: "the prisoners are not charged because they're
being 'interrogated', not 'investigated'. The Geneva Conventions do not apply
because, by presidential decree, these men are not 'prisoners of war'. But the U.S
Constitution does not protect them because the Pentagon shipped them to 'foreign
soil', even if it is a U.S. naval base." Det är inget under att man börjar artikeln med
att fråga vad det egentligen är som händer med en person som av misstag har
hamnat i Guantanamo.

I det tryckta referatet redogör jag för principiella och praktiska faktorer som är
relevanta för problematiken, dvs. relationen mellan brottsbekämpningsmyndighe-
ternas befogenheter och individens grundlagstadgade rättigheter. Jag skall nu kort
rekapitulera de viktigaste utgångspunkterna för min framställning och sedan
framföra några sammanfattande synpunkter.

Såsom t.ex. Newsweek-artiklarna bevittnar, kan det vara lockande - och träf-
fande - att använda fraser av typen "frihet vs. säkerhet" eller "grundrättighets-
skyddet vs. myndighetsbefogenhet". Sådana enkla begreppspar förbiser dock det
faktum att situationen ofta är mycket mer komplex och att det inte finns två klart
separata parter av vilka den ena har rätt - och därför måste vinna - och den andra
har fel. I stället för en s.k. versus-situation är det snarare fråga om sammanjämk-
ning av olika legitima intressen, dvs. å ena sidan individens rättsskyddsintresse
och å andra sidan lagenlighetens och den samhälleliga ordningens intresse. Det är
fråga om en sammanjämkning där det på sikt är i allas intresse att ingendera
parten förlorar.

När man tänker på denna sammanjämkning eller avvägning av olika intressen
är det skäl att peka på några principiella synpunkter som i sig torde vara klara,
men vilka samtidigt är i den mån viktiga att de förtjänar att betonas också här. Det
är principiellt och elementärt viktigt att de grundläggande fri- och rättigheterna
skyddar alla och envar. Varje människa som misstänks för ett brott - oberoende av
brottets karaktär - är t.ex. i subjektsställning med hänsyn till de grundläggande
fri- och rättigheterna. Detta betyder också att alla myndighetsbefogenheter som
t.ex. i brottspreventionens namn ger myndigheterna möjligheter att inkräkta på
sådana rättigheter som faller under grundrättighetsnormerna, alltid har karaktären
av grundrättighetsfrågor. Lika principiellt viktigt är att grundrättigheterna - även
om de som system bildar en enhetlig helhet - ändå behandlas skilt för sig. Detta
betyder att myndigheternas befogenheter att t.ex. begränsa personlig frihet inte
automatiskt för med sig rätten att också begränsa andra rättigheter, såsom skyddet
för konfidentiell kommunikation eller av privatlivet. Samtidigt är det klart att
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samhället måste kunna bekämpa brott, dvs. förhindra eller åtminstone försvåra
utförandet av brottsliga gärningar och utreda redan begångna brott och lagfora de
misstänkta. Detta föranleds av ett sådant vägande samhälleligt intresse som
beroende på fallet kan berättiga även långtgående begränsningar i individens
tillförsäkrade grundrättigheter.

Avvägningen mellan olika legitima intressen - som litet förenklat kunde
betecknas som individens och samhällets intressen - kan vara lätt eller svår.
Avvägningen innebär dock alltid en explicit eller implicit justifieringsprocess.

Det finns inte - och kan inte finnas - någon allmängiltig formel eller anvisning
för hur avvägningen skall gå till. Det enda som existerar är ett antal principer och
synpunkter, t.ex. kravet på proportionalitet, nödvändigheten av begränsningar,
kravet på jämlikhet och behovet att trygga de centrala processuella rättssäkerhets-
garantierna. I det tryckta referatet har jag också lyft fram den principiellt mycket
viktiga distinktionen som enligt min mening måste göras mellan myndighetsåt-
gärder, som riktas mot personer som det är skäl att misstänka för brott och sådana
åtgärder som riktas mot andra. Utgångspunkten är att de grundläggande fri- och
rättigheterna är individens rättigheter och individens skydd för grundläggande
rättigheter skall därför inte få naggas i kanten av gärningar som någon annan,
eventuellt t.o.m. en honom närstående person, har gjort eller misstänks ha gjort
sig skyldig till.

Utan att här upprepa allt som redan sagts i referatet skall jag ännu kort nämna
de fyra utmaningar gällande värnandet om de grundläggande fri- och rättigheter
som kan bli relevanta också i ett nordiskt sammanhang. Dessa utmaningar kan -
beroende på synvinkel - också kallas risker.

Den första av dem är den "kapprustning" som åtminstone delvis berättigat sker
avseende brottsbekämpningen då den organiserade, måhända också internationel-
la brottsligheten blir ekonomiskt sett och färdighetsmässigt resursstarkare. Den
andra är terrorismen och svårigheterna att undvika populism och överdrivna
åtgärder som reaktioner till uppståndelseväckande terrorhandlingar. Den tredje
utmaningen är behovet av internationellt samarbete och en harmonisering av
regelverken vid bekämpning och utredning av brott, i ett skede där man knappast
kan påstå att den relevanta internationella (europeiska) normberedningsprocessen
fyller grundläggande krav på öppenhet, grundlighet och demokratisk kontroll.
Den fjärde risken förefaller inte vara aktuell i ett nordiskt sammanhang, men man
kan säga att händelserna i Guantanamo accentuerar kravet på att man inte får ge
avkall på individens rätt till ett fungerande processuellt skydd, inte ens när
effektiva myndighetsåtgärder i och för sig är motiverade.

Ytterlighetslösningar fungerar inte och det är skäl att gå in för både ett gediget
skydd för grundläggande rättigheter och tillräckliga befogenheter att utreda brott.
Den viktigaste aspekten för en god balans mellan befogenheter för brottsbekämp-
ning och individens rättsskydd är enligt mig inte de innehållsmässiga aspekterna i
avvägningen mellan intressena. Det centrala är lagstiftningsprocessen - att alla
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lagar som berör eller inverkar på den omtalade balansen baserar sig på normal
grundlig förberedning och en öppen, genuin diskussion. Både den enskilde
individen och samhället i stort kan känna sig trygga, om lagstiftaren i dessa frågor
alltid - även i situationer som är onormala - kräver och håller sig till normal
beredning och normalt godtagbara kriterier och utgångspunkter.

Korreferent, domaren vid Høyesteretten Lars Oftedal Broch, Norge:

Innledning

Jeg deler referentens grunnsyn, at det foreligger - og alltid vil foreligge - en
motstrid mellom på den ene side samfunnets kriminalitetsbekjempelse og på den
annen side individets rett til et uforstyrret privatliv. Referentens bilde av en vekt
og av lodder i vektskålene er godt, og illustrerer den avveining som må finne sted
mellom samfunnets behov og den enkeltes krav på beskyttelse og frihet, hans
rettsvern. At dette rettsvern også gjelder en mistenkt person, er selvsagt.

Det sentrale operative organ for kriminalitetsbekjempelse er politiet, og det
sentrale området der konflikten samfunn/enkeltindivid viser seg er politiets etter-
forskning av kriminelle handlinger og dets mer generelle etterretningsvirksomhet,
dvs innhenting av opplysinger om kriminalitetssituasjonen, om kriminelle miljøer
og metoder osv.

Innledningsvis nevner jeg at mens synsvinkelen ved vår diskusjon i dag er
hvilke metoder for kriminalitetsbekjempelse som skal anses berettiget eller lovlig,
har problemstillingen for domstolene i Norge oftest vært om det bevismateriale
som er resultatet av en tvilsom politimetode, skal tillates ført under rettergang.
Resultatet av de to vurderingene er ikke nødvendigvis sammenfallende, og jeg går
ikke inn på spørsmålet om bruk i rettergang av ulovlig innhentet bevis.

Jeg skal i det følgende komme med enkelte kommentarer til konflikten krimi-
nalitetsbekjempelse/individets rettsvern ut fra tre perspektiv: 1) Konflikten på
konkret saksnivå; 2) Konflikten i lys av den teknologiske utvikling og 3) Konflik-
ten i ekstraordinære situasjoner, eksemplifisert ved terrorangrepet mot USA 11.
september i fjor.

Konflikten på konkret saksnivå

Referentens bruk av vekter og lodder for å avgjøre hva som er tillatelige politime-
toder, passer særdeles godt på den norske virkelighet. Tradisjonelt har vi manglet
en overordnet lovgivning som setter grenser for politiets arbeid. Utgangspunktet
har vært at politiet under etterforskning og etterretning - med unntak for tvangs-
midlene, slik som ransaking og pågripelse, som selvsagt krever lovhjemmel -
baserer seg på den alminnelige handlingsfrihet, dvs. at de i sitt politiarbeid kan
foreta alt som ikke er straffbart for den alminnelige kvinne og mann. Blir politiet
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svært nærgående, vil nok legalitetsprinsippet kunne sette en grense, men her er vi
inne på et svært usikkert område. Samfunnets avveining med hensyn til hva
privatpersoner kan foreta seg mot hverandre, har altså i utgangspunktet også vært
avgjørende for politiets kriminalitetsbekjempelse.

Dette er jo på ingen måte selvsagt. Det at privatpersoner straffritt kan kikke inn
gjennom naboens vindusruter, stå i det skjulte og observere hvem som kommer og
går, ligge med øret til veggen og lytte, er ikke uten videre avgjørende for politiets
adgang til å gjøre det samme.

Nå vil selvsagt politiet - i motsetning til naboen - alltid måtte ha en saklig
grunn for å samle inn informasjoner om enkeltindivider. Men særlig der politiets
virksomhet retter seg mot andre enn dem som er mistenkt for å ha begått en
straffbar handling, med andre ord enten etterforskning rettet mot andre enn
mistenkte eller generell etterretningsvirksomhet, blir rammene så uklare at en
lovbestemt avgrensning for virksomheten ville være å foretrekke. Gode grunner
kan altså tale for at vektskålene fylles med lodd som lovgiver, ikke politiet,
definerer. Utviklingen kan nok gå i denne retning også ut fra en ekstern grunn,
nemlig Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen, som i senere år har vist seg
å inneholde mange overraskelser for det norske rettsliv. EMK artikkel 8 beskytter
privat- og familielivet. Bestemmelsen har først i de aller seneste år blitt brukt i
lovmotiver i Norge som grunnlag for å lovgi om politimetoder. Etter Artikkel 8
første ledd har enhver rett til respekt for sitt privat- og familieliv, sitt hjem og sin
korrespondanse. Etter bestemmelsens annet ledd kan inngrep i disse rettigheter
ikke skje uten at dette er i samsvar med lov og nødvendig i et demokratisk
samfunn blant annet av hensyn til å forebygge uorden og kriminalitet. Inn under
kriteriet "nødvendig" ligger også et krav til forholdsmessighet mellom inngrep og
det hensyn som begrunner inngrepet.

Kravet om at et hvert inngrep fra myndighetene i privatlivet må være i samsvar
med lov, stiller sannsynligvis strengere krav til lovregulering av politimetoder enn
det som hittil har vært krevet etter norsk rett.

Jeg er enig med referenten i at en menneskerett som ikke kan innskrenkes selv
ved lov, er retten til likebehandling - retten til ikke å bli diskriminert mot. Et
tilfelle av noe bisarr karakter, er at etter terrorangrepet mot USA i fjor søkte norsk
politi etter alle på norsk territorium som var av arabisk opphav og som hadde
flysertifikat. Hvorvidt dette var diskriminering, avhenger vel av hvilke infor-
masjoner norsk politi satt inne med som bakgrunn for sin undersøkelse. Derimot
er det et klart og ubehagelig eksempel på diskriminering når en farget ungdom
som kjører i Oslos gater på en meget kostbar sykkel til stadighet blir stoppet av
politiet med spørsmål om hvor han har fått sykkelen fra. Politiet - og andre
kontrollinstanser - har en komplisert oppgave. Det er likevel for oss alle av
betydning at kontrolloppgavene utføres på ikke-diskriminerende måte, enten de
utføres av politiet, av tollmyndighetene eller av grensekontrollører.
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Nye etterretnings- og etterforskningsmetoder

Jeg går så over til å se på politimetoder mer samlet og i lys av den teknologiske
utvikling. Denne utviklingen muliggjør på forskjellige måter en stadig tettere
kontroll med mennesker. Utviklingen innen elektronikk gjør det mulig å avlytte
og fotografere individer, om nødvendig på lang avstand. Videre er det mulig å
følge deres bevegelser i detalj gjennom teknisk peileutstyr. Datateknologien har
på sin side ført til et vell av registre med opplysninger om personen seiv, hans
økonomi, hans reisevirksomhet mv. I et samfunn der de kriminelle blir mer
organisert og mer internasjonale, der de selv benytter sofistikert teknologi i sin
kriminalitet og råder over store ressurser, er det klart at det blir et press i retning av
at de som skal forebygge og oppklare kriminalitet, skal kunne benytte de nye
virkemidler som teknologien muliggjør. Vi har da også sett en slik utvikling.
Kanskje det klareste området internasjonalt sett er tiltak mot hvitvasking av
penger tilknyttet kriminelle handlinger. Her er det blitt mulig for politiet å følge
pengestrømmer mellom banker og andre enheter i finansverdenen, også over
landegrensene, men for å få dette til, har sekrettessbestemmelser som sikret
individer mot innsyn fra uvedkommende i deres økonomi, måttet vike for å oppnå
en mer effektiv bekjempelse særlig av internasjonal kriminalitet.

I Norge har vi videre ganske nylig fått lovbestemmelser om skjult fjernsynso-
vervåking på offentlig sted og om plassering av teknologisk peileutstyr på
kjøretøyer og på gjenstander, i klær, i handbagasje mv. Men her er det satt
betydelige grenser. Disse metodene er bare anvendelige ved etterforskning, ikke
ved etterretning. Det må med andre ord være skjeilig grunn til mistanke om en
straffbar handling. Plassering av peileutstyr krever videre en strafferamme på
fengsel i minst fem år, men minst ti år dersom peileutstyret skal plasseres på
person. Samtidig sa Stortinget nei til romavlytting i private hjem og kontorer.

Når det gjelder politiets bruk av dataregistre, styres dette i Norge av et eget
organ - Datatilsynet - som har vært ytterst restriktiv både når det gjelder innsyn i
og sammenkopling av registre, til tross for at det kunne være til stor hjelp for
politiet ved avsløring av kriminalitet.

Den teknologiske utviklingen reiser vanskelige avveiningsspørsmål. Det ligger
på den ene side i disse metodene betydelige muligheter både til å få gjennomslag
under en etterforskning og til å overvake spesielle miljøer. Dertil kommer at
bruken av ny teknologi kan redusere den fysiske risiko for den enkelte polititje-
nestemann. Politiet vil altså kunne oppnå større effektivitet, bedre ressursutnyttel-
se og samtidig unngå åpenbart farlige situasjoner som mer konvensjonelt politiar-
beid slik som infiltrasjon fører med seg. På den annen side er det atskillig kraft i
argumentet at vi ikke vil ha et "Storebror ser deg"-samfunn. Hvor går grensen
mellom det som ikke skal være tillatt og det som bare begrenses gjennom et
forholdsmessighetsprinsipp slik dette er nedfelt i EMK Artikkel 8? Noe enkelt
svar lar seg selvsagt ikke gis. Generelt kan sies at i Norge har både politikere og
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Datatilsyn hittil sørget for en restriktiv linje. Datatilsynet uttrykker det slik i sin
Årsmelding fra 2001:

"Det normale og ønskelige må i en liberal, demokratisk rettsstat være at staten ikke
overvaker borgerne, og at staten har bevisbyrden for at övervakning likevel må gjen-
nomføres i enkelttilfeller. Blir övervakning akseptert som den normale hovedregel som
ikke skal kvalifiseres av overvåkerne, ja da vil vi snart ha et annet samfimnsfellesskap
enn det de fleste antagelig ønsker å ha."

Til dette kommer at både myndigheter og politikere har tatt seg tid i sine vurde-
ringer. Da Stortinget som nevnt besluttet at det ikke skulle innføres adgang til
romavlytting, ble det uttalt at det for tiden ikke kunne ses å foreligge tilstrekkelig
behov. Dette er ikke et område der man bør skaffe seg de nødvendige hjemler for
det tilfellet at det i fremtiden vil bli et behov.

Den restriktive linjen er likevel ikke helt unntaksfri. Politiets overvaking ut fra
rikets sikkerhet har fra tid til annen ført til registrering av personer ut fra nokså
vage kriterier. Et annet problemfelt er den internasjonale registrering vi har fått i
de siste år. Én slik registrering er "Schengen Information System" - SIS. Seiv om
dette i Norge er underkastet en egen lovgivning som blant annet uttrykkelig skal
ivareta hensynet til personvernet, fører selve systemet til at opplysninger innsam-
let i Norge blir avgjørende for grensepassering i andre deler av Europa. Da kan
feil som sniker seg inn få vidtgående konsekvenser, f. eks. fordi retting av feilene
skal gjennomgås og besluttes i flere ledd. Slike forhold har forårsaket problemer i
det registeret FN har opprettet over folk mistenkt for å finansiere terroristvirk-
somhet, der Sverige rapporterte inn noen somaliere som hadde foretatt visse
mistenkelige transaksjoner, men - om jeg har opp fattet det riktig - ikke fikk dem
strøket av registeret da mistanken ble avkreftet.

De ekstraordinære situasjoner - etter 11. september 2001

Når vern av menneskerettigheter diskuteres, må man også ha oppmerksomhet
rettet mot hva som skjer under ekstraordinære situasjoner. Terrorangrepet mot
USA 11. september i fjor er en slik situasjon, og førte til omfattende tiltak både i
FN og i de enkelte medlemsland. Tiltakene må sies å ha kommet særdeles raskt.
De har også vært preget av stor vilje til å gjennomføre nye og omfattende
reguleringer. I Norge ga tiltakene støtet til lovgivningsarbeid som har stått nokså
meget i motsetning til den tilbakeholdenhet og grundighet som de politiske
myndigheter tradisjonelt har utvist ved håndtering av spørsmål omkring krimina-
litetsbekjempelse og individbeskyttelse. FNs Sikkerhetsråd vedtok 28. september
2001 resolusjon nr. 1373 om bekjempelse av terrorisme og finansiering av terro-
risme. I Norge ble denne resolusjonen gjennomført en uke senere ved provisorisk
anordning 5. oktober. Et høringsnotat med forslag til permanente lovtiltak mot
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terrorisme ble sendt ut av Justisdepartementet 20. desember 2001. Her ble det
foreslått vidtgående ny lovregulering knyttet til "terrorisme" - et begrep som til
da ikke var benyttet som straffbarhetskriterium. I høringsomgangen kom det frem
uvanlig mange kritiske kommentarer med hensyn til den nye vidtgående lovgiv-
ningen, som dels hadde lite presise avgrensninger. Blant de kritiske røstene fant
man Amnesty International og Institutt for menneskerettigheter, men også Advo-
katforeningen, Dommerforeningen og Riksadvokaten. Sluttresultatet tok i ikke
liten grad se hensyn til innvendingene.

I USA utferdiget president Georg W. Bush sin "Presidential Order" av 13. no-
vember 2001, som i sin tur har ført til den oppsiktsvekkende interneringen på
Guantanamobasen av nærmere 2 000 mennesker under inhumane forhold og som
bl a Den internasjonale juristkommisjon ICJ har fastslått er i klar konflikt med
USAs folkerettslige förpliktelser. Blant annet har som kjent de internerte ingen
tilgang på noen form for rettslig prøving av sin situasjon. I samtaler med ameri-
kanske jurister har jeg fått opplyst at Guantanamo ble valgt blant annet nettopp
fordi ingen føderal dommer har jurisdiksjonsmyndighet over Guantanamo-områ-
det, som jo ligger på Cuba. Dermed regnet Justisdepartementet med å sette en
effektiv stopper for ethvert forsøk på å prøve lovligheten av interneringen opp
mot den amerikanske konstitusjonen - rett og slett fordi det ikke var noen
dommer å henvende seg til. Hittil har også dette vært oppnådd.

Det er etter min mening av den største betydning at vi i Norden og i Europa på
dette feltet makter å fortsette tradisjonen med grundige overveielser før grenser
flyttes for individets rettsvern. Det ble etter 11. september flere ganger gitt
uttrykk for at dersom det internasjonale samfunn ikke kan føre kampen mot
terrorisme samtidig med at de grunnleggende menneskerettigheter opprettholdes,
undergraves selve rettsstaten. Det er et paradoks at terroristene etter 11. septem-
ber oppnådde nettopp dette.

Kampen mot terrorisme krever utstrakt internasjonalt samarbeid. Det er likevel
etter min mening grunn til å diskutere de internasjonale implikasjonene av
ekstremtiltak slik som vi har sett i USA. Bør eksempelvis Guantanamo-
interneringen få følger for det internasjonale politi- og strafferettssamarbeidet?
Bør det for det første skje utlevering av personer til et system der vedkommende
risikerer en slik internering og bør for det andre informasjon utveksles med USA i
de tilfeller der det kan føre til at personer pågripes og deretter interneres?

Det kan altså være at følgen av de midler USA bruker i sin kamp mot
terrorismen vil kunne bli at vi på vår side innskrenker vårt samarbeid med et land
vi på mange måter står meget nær. Men kan dette ha en viss pådrivereffekt for å
gjenreise respekten for menneskerettigheter i USA, vil det likevel ha vært nyttig.

Enda et utslag av USAs politikk i forhold til internasjonal terror- og kriminali-
tetsbekjempelse må trekkes frem i forhold til kriminalitetsbekjempelse og
menneskerettigheter. Konvensjonen om opprettelse av Den internasjonale straffe-
domstolen, ICC, trådte i kraft nå i sommer. Det er ert av de mest vellykkete
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eksempler på et internasjonalt tiltak for å bekjempe grove menneskerettsbrudd
over hele verden, hvordan de enn skjer. Det er en besk ironi i at det nå er USA som
under trusler om å trekke tilbake all militær bistand, dels til andre nasjoner dels til
FNs fredsbevarende styrker, søker å undergrave Den internasjonale straffedom-
stol og - på tvers av konvensjonens bestemmelser - vil ha unntatt enhver ameri-
kansk militærperson fra domstolens jurisdiksjon og videre hindre at andre stater
utleverer slike personer til domstolen. Den lovgivning presidenten har fått igjen-
nom, går ifølge New York Times i forrige uke enda lenger og gir presidenten rett
til å sette fri amerikanske soldater som er i domstolens varetekt med "alle
nødvendige og egnede midler" inkludert bruk av militære styrker. Vi får jo håpe at
dette aldri blir realiteter.

Det viser seg at den internasjonale kampen mot menneskerettsbrudd utløser
store og farlige krefter. Norden har en tradisjon for å gå forsiktig frem i vurdering-
en av individets rettigheter opp mot samfunnets behov. Det er all grunn til å verne
om et slikt anker som kan hindre båten fra å drive av, enten ankeret består av
nasjonale tradisjoner eller internasjonale menneskerettskonvensjonen

En amerikansk statsmann og jurist, John Potter Stockton, som virket i USA på
slutten av 1800-tallet, formulerte tanken om et slikt anker - som han på det
tidspunktet så i den amerikanske konstitusjon, men som med like stor rett kan sies
om vår tids menneskerettskonvensjoner:

"Constitutions", sier Stockton, men altså også menneskerettskonvensjoner, "are chains
with which men bind themselves in their sane moments that they may not die by a
suicidal hand in the day of their frenzy".

Presidenten i Högsta domstolen LeifSevón, Finland:

Korreferenten framhöll att de olika grundrättigheterna kan ha olika tyngd när det
gäller bekämpande av terrorism. Han hävdar att några är sådana som lagstiftaren
inte kan disponera över och nämnde förbudet mot diskriminering. Jag är enig i att
en sådan distinktion bör göras. Beträffande några av grundrättigheterna ger
EMRK vid handen att de kan regleras genom lag. Jag tror att man måste acceptera
att bekämpandet av terrorism förutsätter ingrepp som kan gå längre än vad som
annars skulle vara acceptabelt.

Det finns en annan grundrättighet som jag vågar hävda att lagstiftaren inte kan
disponera över. Det är rätten till en rättvis rättegång inom skälig tid. Jag kan inte
se att t.ex. proportionalitetsprincipen under några förhållanden ger rätt att förvä-
gra den rätten.

Korreferenten nämnde fallen med de svenska somalierna. Problemet var här att
EG hade genomfört en resolution av FN:s säkerhetsråd - såsom EG var skyldig att
göra. Därför var det svårt att finna en möjlighet att angripa fel i resolutionen. Det
ger anledning till ytterligare en reflexion. Under de senaste åren har jag varit med
om att formulera ett antal domar i Luxemburg som går ut på att nationell rätt inte
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far göra det omöjligt att eller excessivt svårt att åberopa gemenskapsrätten inför
domstolar i medlemsstaterna. Jag undrar om inte ett liknande resonemang kunde
föras beträffande EMRK. Om det inte finns tillräckliga vägar för individer att få
rättsskydd far domstolarna skapa sådana.

Korreferentens tes om skyddet för de värden som våra samhällen grundar sig
på förtjänar att understrykas. Om vi i kampen för dessa värden måste offra just de
värden vi vill skydda har terroristerna vunnit och demokratin förlorat kampen.

Professor emeritus Jacob W.F. Sundberg, Sverige:

Sundberg framförde att han i sak inte hade så mycket att invända mot vad
referenten och korreferenten hade utfört, men att han utan amerikanskt uppdrag
ändå ville tillföra hur man ur amerikansk sida såg på problematiken, synpunkter
som kanske genomgående felats - åtminstone i Sverige - när man diskuterat
frågeställningarna.

I grund och botten rör det hela sig om begreppen krig och brott och därmed
krigsfångar respektive brottslingar. Krig står mellan stater. I krig tas det krigs-
fångar och det har i sig inget att göra med brottslighet. Krigsfångar håller man
frihetsberövade intill dess kriget tar slut eller någon utväxling av krigsfångar
kommer till stånd. I den klassiska traditionen i Europa förs kriget med väpnade,
uniformerade och disciplinerade styrkor. På senare tid har det emellertid tillkom-
mit nya metoder, som inte passar in i dessa kategorier; franctirörer under fransk-
tyska kriget, senare gerilla och partisaner m.m. Här finns ett mörkerområde.

Begreppet brott är enklare, för om detta handlar sedan gammalt hela straffrätts-
doktrinen så det tarvar ingen utläggning. Men sedan finns det en mellanform som
kallas politiska brott och detta blir en mörkerzon mellan krig och brott som är
ganska vansklig att hantera. Krigsfången är den politiska brottslingen par préfé-
rance enligt marxistisk-leninistisk filosofi. Amerikanerna har sedan Vietnam en
betydande erfarenhet av denna form av krigföring och har försökt finna rätta
lösningar.

På sistone har det emellertid uppkommit helt nya, mycket effektiva stridsmeto-
der som kan jämföras med att man skickat en interkontinental missil mot en
amerikansk storstad, men det finns ingen stat som står för denna krigshandling.
Amerikanernas stora problem är att det inte finns någon fiendestat, utan endast en
diffus men välorganiserad fiende med kapacitet att slå till igen men utan egentliga
krigsmål. Det är hanteringen av denna situation som lett till fångarna på Guanta-
namobasen och deras oklara situation. Att största delen av dessa är krigsfångar
torde emellertid vara ovedersägligt och såtillvida är rättssäkerhetsargumentering-
en ganska förfelad. Det hindrar inte att referentens och korreferentens argumente-
ring kan vara tillämplig utanför det området.
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Advokat Olav Willadsen, Danmark:

Der er to grundrettigheder, som ikke respekteres eller er set diskuteret her. Før det
første øvrige borgeres ret til at leve og leve et liv i sikkerhed for kriminalitet, når
man koncentrerer sig om forbrydernes rettigheder f.eks. deres ret til at bo i lande,
hvor de ikke har statsborgerskab. Den udefinerbare og derfor ubeskyttede masse
af borgernes menneskerettigheter er glemt. Den europæiske menneskerets dom-
stol i Strasbourg går imod dem og koncentrerer sig om enkelte definerbare
forbryderes rettigheder.

Før det andre borgernes stilling overfor myndighedernes fiskale krav. Skat
opkræves, førend der er truffet endelige afgørelser. Straffebøder for visse færd-
selsforseelser opkræves efter dansk ret før en ret har set på det, og de er så små, at
de ikke kan appelleres, selv om de er prøvet af eb dommerfuldmægtig, ikke af en
uafsættelig dommer. Det grænseløse velfærdssamfund forhindrer de vandtætte
skotter, som kunne hindre forbrydernes rundskvulpen.

Korreferent, domare vid Høyesteretten Lars Oftedal Broch, Norge:

Korreferenten förklarade sig enig med Sevón om att rätten till rättvis rättegång
inte kan begränsas. Han konstaterade att det är problematiskt att ett for oss
bindande FN-instrument verkar gå emot mänskliga rättigheter även om FN skall
skydda mänskliga rättigheter. De internationella instrumenten är emellertid inte
perfekta och måste därför kunna tolkas så att de är i överensstämmelse med
värdena i våra rättsordningar. Endast så kan rättssäkerhet genomföras.

Referent, professor Mikael Hidén, Finland:

Referenten framförde att det i framtiden kan förekomma flera situationer där den
nationella lagstiftaren inte alltid är fri, utan bunden till internationella instrument.
Men sannolikt kommer det även i framtiden att finnas rum för den nationella
lagstiftarens prövning och egna formuleringar. Det är viktigt att då hålla huvudet
kallt och följa de normala förberedningsprocesserna. Man måste skriva exakta
normer då det gäller att värna om individens rättsskydd.

Det kan med tiden bli oundvikligt att myndigheterna får nya befogenheter, t.ex.
för bekämpning av terrorism. Då är det viktigt hur dessa befogenheter kontrolle-
ras. En strukturerad efterhandskontroll kan bli aktuell, t.ex. att polisen rapporterar
till justitieombudsmannen om vilka befogenheter som använts och detta kan
sedan leda till en allmän debatt om befogenheterna t.ex. vid riksdagsbehandlingen
av justitieombudsmannens berättelse.


