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Tese 1

Det er ingen reell motsetning mellom vern av menneskerettighetene og ter-
rorbekjempelse.

Forutsatt at „menneskerettigheter“ forstås som de grunnleggende prinsipper
rettsstaten bygger på – og ikke som oversofistikerte prosessuelle detaljrettighe-
ter – er det ingen konflikt mellom bekjempelse av terror og vern av grunnrettig-
hetene. Terrorbekjempelsen blir ikke mer effektiv ved å bryte grunnleggende
menneskerettigheter, tvert om, jf. tese 2.

Tesen underbygges ved en gjennomgang av menneskerettighetenes grunn-
lag og utvikling og med eksempler fra norsk rettsliv.

Tese 2

Effektiv terrorbekjempelse kan bare oppnås ved å ivareta grunnleggende
menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper. Svekker vi menneskerettsvernet,
risikerer vi over tid å svekke vår evne til å bekjempe terror.

Terror, som annen kriminalitet, kan over tid bare bekjempes av myndighetsor-
ganer, og med kjente midler, som har et minstemål av tillit i befolkningen. Åp-
nes det for metoder og midler i strid med de grunnleggende rettsstatsprinsipper,
eller misbrukes hjemlene, vil dette i et åpent demokratisk samfunn før eller si-
den føre til at den tjeneste som har terrorbekjempelse som sin oppgave blir
skandalisert. En slik tjeneste vil ha redusert evne til å bekjempe terror. 

I verste fall kan vi, nettopp på grunn av brudd på grunnleggende rettigheter,
bli ute av stand til å forhindre terrorangrep.

I norsk rettsliv finnes eksempler som er egnet til å underbygge denne tesen
og disse gjennomgås som illustrasjonsmateriale.

Tese 3

Rettsstaten forutsetter demokrati, men demokrati er ingen garanti for
rettsstaten. Fagjurister har derfor et særskilt ansvar for å slå alarm ved
„rettsstatens yttergrense“.

Befolkningen er i mange land i utgangspunktet villige til å akseptere meget



vidtgående tiltak for å vinne „krigen mot kriminalitet“, herunder „krigen“ mot
terror. („Det rammer jo ikke meg, jeg har intet å skjule.“) 

Først etter at overgrepene er et faktum, og grundig dokumentert, kan all-
mennheten forventes å reagere. Da er det for sent; vår evne til å bekjempe terror
og annen alvorlig kriminalitet kan allerede være betydelig redusert. Derfor er
det viktig at vi som fagpersoner sier fra når de grunnleggende prinsipper våre
rettssamfunn bygger på trås for nær.

1 Innledning

Tema for denne sesjonen er:

„Terrorbekjempelse og menneskerettigheter – hvordan sikres den enkeltes
beskyttelse“

Bak denne problemstillingen ligger formentlig en forutsetning om at det er van-
skelig å sikre enkeltmennesker beskyttelse og samtidig bekjempe terror. Et slikt
utgangspunkt er antakelig i tråd med en nokså utbredt oppfatning om at terror-
bekjempelse med nødvendighet går på bekostning av vern av menneskerettighe-
tene. Problemstillingen er høyst relevant. Amerikanernes fremferd i Guantana-
mo og Irak er gode eksempler. Også forslag til nasjonal lovgivning, i alle fall i
Norge, er illustrerende, og jeg kommer tilbake til dette.

Men er det slik at vi nødvendigvis må velge; enten terrorbekjempelse eller
menneskerettigheter? At jo mer vi setter inn på å forhindre terror, jo mindre rom
er det for vern av menneskerettighetene og andre grunnleggende verdier? 

Jeg mener at en forutsetning for å kunne svare på disse spørsmålene er å
klargjøre hva som bør legges i honnørordet „menneskerettigheter“. Hva er de
bærende ideer bak menneskerettighetene; hva er deres grunnlag?

Noen vil kanskje hevde at „konflikten“ mellom menneskerettigheter og ter-
rorbekjempelse ligger i at vi har utviklet menneskerettighetene til en form for
juridisk spissfinderi nokså langt fra deres opprinnelige og grunnleggende me-
ning. Jeg tror ikke det. Selv om det kan reises kritikk både mot Den europeiske
menneskerettsdomstol (EMD) og enkelte nasjonale domstoler for å ha fjernet
seg nokså langt fra menneskerettighetenes opprinnelige grunnlag, er det først
når tiltak for å bekjempe terror støter an mot de grunnleggende verdier at det er
fare på ferde. Jeg behandler dette nærmere under kapittel 2.

Min hovedtese er at det ikke er noen motsetning mellom de grunnleggende
rettsverdier og terrorbekjempelse. Tvert om mener jeg at bekjempelse av terror
på lengre sikt må ta hensyn til menneskerettighetene og andre grunnleggende
rettsstatsprinsipper. Hvis ikke er det en alvorlig risiko for at vi mislykkes i hin-
dre terrorisme. Jeg vil begrunne mitt syn nærmere i kapittel 3.

Det er liten tvil om at man i mange land, herunder i Norden, for tiden
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opplever et sterkt press i retning av å gi politiet og påtalemyndigheten utvidede
fullmakter i kriminalitetsbekjempelsen. I særdeleshet gjelder det bekjempelsen
av terror. I Norge virker det som om dette har sterk støtte i befolkningen ut fra
en tanke om at „dette rammer ikke meg, jeg har intet å skjule“, og at det forelig-
ger en alvorlig trussel som må møtes. Det kan se ut til at store deler av befolk-
ningen er villig til å gå svært langt, også utover det vi som fagpersoner oppfat-
ter som grunnleggende prinsipper i en rettsstat. I en vurdering av hvordan vi ju-
rister bør opptre, er det interessant å se noe nærmere bl.a. på det paradoks at
selv om en virkelig rettsstat neppe kan tenkes uten demokrati, er ikke demokrati
nødvendigvis en garanti for rettsstaten (kapittel 4).

2 Menneskerettighetene – grunnlag og utvikling

2.1 Innledning

„Menneskerettigheter“ er et honnørord mange bruker i ulike sammenhenger,
men som få har et dyptgående og reflektert forhold til. Hva er menneskerettig-
heter? Hva er grunnlaget for dem og hvor kommer de fra? 

Menneskerettigheter er enkelt sagt rettigheter vi alle har fordi vi er menne-
sker. I motsetning til nær sagt alle andre rettighetsposisjoner, behøver en ikke
oppfylle noen vilkår for å gjøre seg fortjent til beskyttelse under menneskeret-
tighetene. Det kreves ikke et bestemt statsborgerskap, en avtaleinngåelse, et
kjøp eller salg eller noe annet som vi ellers er vant til at må til for at det skal
oppstå rettigheter på enkeltmenneskers hånd.

Menneskerettighetene beskytter borgerne mot staten, ikke mot hverandre.
Det er altså en misforståelse – i alle fall i et rettslig perspektiv – når det sies at
„det er en menneskerett å ikke bli utsatt for vold“, „å få gå i fred på gata“ osv.
Menneskerettsideen må så vel historisk som juridisk ses i et borger-stat-per-
spektiv; de er ikke normer som gjelder menneskene imellom. En annen sak er at
staten kan bli holdt ansvarlig dersom den ikke evner å beskytte sine borgere mot
overgrep.

2.2 Det naturrettslige utgangspunkt

Opprinnelig var rettighetene knyttet til naturen, eller naturretten. Det man
„fant“ i naturen, måtte jo være plassert der av noen, og dermed var forbindelsen
til det guddommelige knyttet. „Rights of man“ – som var begrepet som ble nyt-
tet før „human rights“ – var noe man fant, ikke noe man fant på. Det var tale
om „Natural and inalienable rights of man“. Rettighetene var selvinnlysende.
Den kjente engelske naturrettsfilosof John Locke sa for eksempel at visse rettig-
heter „self-evidently belonged to man“. 
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Denne tankegangen har fått sitt kanskje mest kjente uttrykk i den amerikanske
uavhengighetserklæringen av 4. juli 1776:

„We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal,
that they are endowed by their creator with certain unalienable Rights, that
among these are Life, Liberty and the Pursuit of Happiness.“

Ikke bare er grunnsetningene selvinnlysende – „self-evident“ – men rettighete-
ne er også skjenket menneskene av deres skaper – „endowed by their creator“. 

Lignende formuleringer kan gjenfinnes i den franske deklarasjon om bor-
gernes rettigheter fra 26. august 1789.

Dette var meget radikalt, – særlig i forhold til kongehus som påberopte seg
å styre etter direkte fullmakt fra Gud. Enhver – dvs. enhver mann av en viss
byrd – hadde rettigheter uavhengig av hva herskeren måtte bestemme. 

Selv om rettighetstankegang selvsagt var kjent fra tidligere, for eksempel
fra Magna Carta (1215), er det nok først med opplysningstiden at man kan hev-
de at selve menneskerettsideen skapes. Den i sin tid revolusjonære ideen om at
det enkelte menneske har rettigheter fordi det er menneske, er kanskje det vik-
tigste ideologiske fundament for utviklingen av det moderne demokrati og
rettssamfunn.

Naturretten har, etter mitt skjønn med rette, vært utsatt for sterk kritikk. Jeremy
Bentham formulerte sin kritikk meget elegant:

„Rights (rettigheter) is the child of law (retten); from real law come real
rights; but from imaginary laws, from ‘law of nature’ come imaginary
rights. … Natural rights is simple nonsense; natural and imprescriptible
(uavskrivelige) rights, rhetorical nonsense, nonsense upon stilts (stylter).“

2.3 Grunnlaget for dagens menneskerettigheter – misbruk av rettighetene

Selv om menneskerettighetene har en naturrettslig opprinnelse, er det ikke i dag
nødvendig å bygge dem på naturretten. Menneskerettighetene slik vi kjenner
dem i moderne tid, er bygget på konvensjoner inngått mellom stater av politiske
og fornuftsmessige årsaker og videreutviklet av organer som de samme stater
har etablert, f.eks. menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Menneskerettigheter, i
alle fall de som kan håndheves av domstolene, er intet annet enn det statene har
blitt enige om at skal anses som menneskerettigheter, det vil for oss i Norden i
praksis stort sett si EMK med tilleggsprotokoller.

Trond Berg Eriksen, professor i idéhistorie ved UiO, fanget dette synspunktet
godt i en artikkel i Mennesker og rettigheter i 2000 (side 227):
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„Blir man altfor sterkt overbevist om menneskerettighetenes verdi og ufeil-
barlighet, overser man det forhold at det dreier seg om avtaletekster som
krever praktiske og gjennomførbare tiltak snarere enn om trossetninger som
fordrer en total indre tilslutning.“

Det er en tendens, synes jeg, til å misbruke menneskerettighetene i den forstand
at rettighetene brukes som brekkstang for å få den løsning man selv mener er
det beste, ganske uavhengig av om ens standpunkt er i samsvar med de grunn-
leggende verdier menneskerettskonvensjonene er ment å beskytte. Tydeligst ses
dette kanskje ved pressens hyllest av avgjørelser fra Den europeiske menneske-
rettsdomstol (EMD) som hindrer nasjonale domstoler fra å beskytte folks re-
nommé og æresfølelse. Slike avgjørelser fremmer ytringsfrihet og demokrati,
leser vi i avisene. Så lenge avisene uten konsekvenser kan skrive hva de vil, er
menneskerettighetene basert på „felles kulturarv“, „alleuropeiske verdier“,
„rettsstatsprinsipper“ og hva man ellers kan oppdrive av honnørord det er van-
skelig å argumentere mot. Men når domstolen setter foten ned, som den for ek-
sempel faktisk gjorde overfor tysk presses bruk av bilder av Caroline von Han-
nover fra Monaco, hører vi lite om dét. 

Overraskende for noen viste det seg at også prinsesse Caroline hadde rett til pri-
vatliv:

„… the Court considers that the publication of the photos and articles in
question, of which the sole purpose was to satisfy the curiosity of a particu-
lar readership regarding the details of the applicant’s private life, cannot
be deemed to contribute to any debate of general interest to society despite
the applicant being known to the public.“1

Mitt poeng her er at menneskerettigheter ikke er synonymt med de til enhver tid
„rette meninger“ – det som er „politically correct“ – men et spørsmål om an-
vendelse av et regelverk som har sin opprinnelse i tiden kort etter 2. verdens-
krig, og som senere er bygget ut med bl.a. enkelte økonomiske rettigheter for-
ankret i tradisjonelle verdier i vestlige kapitalistiske samfunn.

2.4 Menneskerettighetenes utvikling de senere år

Etter mitt syn har Strasbourgdomstolen – særlig gjennom sin „dynamiske tol-
king“ og understrekning av at konvensjonen er „a living instrument“ – fjernet
seg både fra konvensjonsteksten, og fra de grunnleggene ideene bak menneske-
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rettighetene. Domstolens praksis, i alle fall overfor de veletablerte rettsstatene
nord og vest i Europa, bærer preg av detaljoverprøving på områder hvor det kan
være nokså tvilsomt om den løsning Menneskerettsdomstolen velger, er bedre
enn avgjørelsen fra den nasjonale høyesterett. I tillegg kommer at i alle fall den
norske Høyesterett på flere områder har ligget foran – eller kanskje mer treffen-
de på siden av – Europadomstolen.

Mye kan sies om dette og om kvaliteten på EMDs avgjørelser, domstolens
rolle som fjerdeinstans og om konsekvensene for respekten for det jeg vil kalle
de virkelige menneskerettighetene. Det må jeg la ligge. 

I vår sammenheng er det viktige at det bærer galt av sted dersom vi oppfat-
ter menneskerettigheter som synonymt med det som til enhver tid uttales i
Strasbourg, eller – enn verre – det våre nasjonale domstoler antesiperer at Euro-
padomstolen kan komme til å mene. Om vi med et slikt utgangspunkt skulle
komme til at en detalj i våre midler eller praksis i terrorbekjempelsen er i strid
med „menneskerettighetene“, er etter mitt syn mest av akademisk interesse. Det
er viktig nok, men virkelig fare på ferde er det etter min mening først dersom
terrorbekjempelsen står i motstrid til det man kan kalle de grunnleggende verdier.

Jeg vil på denne bakgrunn i det følgende konsentrere meg om hvorvidt det
er en motsetning mellom grunnleggende rettigheter – hva enten vi baserer dem
på menneskerettsideen eller alminnelige rettsprinsipper – og effektiv terrorbe-
kjempelse.

3 Terrorbekjempelse og menneskerettigheter – en motsetning?

3.1 Innledning

Terrorisme er kriminalitet, om enn i større skala enn vanlig. Det gjelder uansett
hvilken ideologi som danner grunnlag for den, og uavhengig av hva dens for-
mål er.2 Bekjempelse av terror i et demokratisk samfunn må være en form for
kriminalitetsbekjempelse. Dette bør være første stopp i en analyse av forholdet
mellom menneskerettigheter og terrorbekjempelse.

Vi hører og leser ikke sjelden om krig mot terror – „war on terrorism“ – i
våre medier. Oftest er det en politiker som ønsker flere politimetoder eller stren-
gere straffer som uttaler seg. Denne krigsretorikken er farlig, fordi den implisitt
refererer til en situasjon – krigen – hvor helt andre midler er legitime enn i den
alminnelige kriminalitetsbekjempelsen. I et slikt perspektiv er det krigens folke-
rett, ikke menneskerettskonvensjoner og alminnelige rettsstatsprinsipper, som
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setter begrensningene. Tankegangen leder lett til en betydelig svekkelse av ver-
net av menneskerettighetene, eller i alle fall at til at „målet helliger midlet“. Er
vi i „krig“, må vi akseptere vidtgående tiltak. Enda mer forkastelig er selvsagt
det amerikanske forsøk på å definere fangene i Guantanamo Bay bort både fra
de alminnelige rettssikkerhetsgarantier i straffesaker og Genevekonvensjonene. 

Den amerikanske høyesterettsdommer O’Connor uttrykte sin avvisning av den-
ne tankegangen slik:

„It is during our most challenging and uncertain moments that our Nation’s
commitment to due process is most severely tested; and it is in those times
that we must preserve our commitment at home to principles for which we
fight abroad.“3

I vårt fredelige Norden har vi hittil ikke blitt satt på slike prøver. Det er like
fullt grunn til å reflektere over situasjonen. Kan det tenkes at også våre krimina-
litetsbekjempende myndigheter kan miste legitimitet som følge av altfor vide
fullmakter, eller på grunn av misbruk av hjemlene? Det alvorlige i dette er at
mister de som er satt til å beskytte oss mot terrorisme legitimitet ved at de blir
skandalisert i offentligheten, svekkes deres evne til å løse oppgaven. 

Videre vil, tror jeg, altfor vage straffebestemmelser og for vide metodehjemler
over tid føre til at befolkningen opplever å leve i en „politistat“. Det vil føre til
en reaksjon, og kanskje til at politiet og påtalemyndigheten ikke bare fratas
hjemler som går for langt. Det kan tenkes at mottrekket mot altfor vidtgående
hjemler og misbruk blir at også metoder og straffebestemmelser som faktisk er
nødvendige i kriminalitetsbekjempelsen forsvinner. Benjamin Franklin ga ut-
trykk for tanker i denne retning allerede i 1759:

„They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety
deserve neither.“

Går vi på akkord med rettsstatens prinsipper – eller grunnleggende menneske-
rettigheter, som dypest sett er det samme – i vår iver etter å vise handlekraft mot
terror, kan altså resultatet i realiteten bli det motsatte, nemlig dårligere bekjem-
pelse av denne kriminaliteten.

Endelig er det etter mitt skjønn viktig å spørre om de nye muligheter som
foreslås gitt politi og påtalemyndighet, ut mot „rettsstatens yttergrense“ slik før-
stestatsadvokaten i Oslo, Lasse Qvigstad, har uttrykt det, faktisk er effektive.
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Jeg mener det er tvilsomt, i alle fall for så vidt gjelder noen forslag som har blitt
fremsatt i Norge.

Jeg skal søke å underbygge mine tanker med noen eksempler fra min hjem-
lige arena. Vi har gjort noen erfaringer i Norge de siste tiår som jeg tror kan væ-
re av interesse for det nordiske fellesskap. Min hensikt er selvsagt ikke å invite-
re til debatt om detaljer i norsk lovgivning, men å illustrere noen generelle pro-
blemstillinger med eksempler fra norsk rettsliv hvor vi etter min mening har
trådt feil, eller i alle fall vært nær ved å gjøre det. Det ville overraske meg om
ikke problemstillingene som illustreres, er gjenkjennelige også for jurister i de
øvrige nordiske land.

3.2 Noen eksempler fra norsk rettsliv

3.2.1 Lund-kommisjonen – overvåkingen av venstresiden

Det norske Stortinget oppnevnte 1. februar 1994 en egen granskingskommisjon
(„Lund-kommisjonen“) for bl.a. å undersøke om det daværende norske overvå-
kingspolitiet (POT) hadde drevet ulovlig overvåking av norske borgere.4

Sterk forenklet kan det sies at det ble klarlagt at POT drev overvåking av
personer på den politiske venstreside for intenst, men fremfor alt for lenge. Det-
te vakte naturlig nok oppsikt. Mange mente at POT for eksempel langt tidligere
burde skjønt at retorikken til AKP (ml)5 om „væpna revolusjon“ var nettopp det;
ren retorikk. At overvåkingspolitiet i tillegg satte i verk etterforsking av et av
medlemmene i Lund-kommisjonen ved å forsøke å undersøke om det fantes op-
plysninger om ham i STASI-arkivene, forsterket kritikken mot POT vesentlig.6

Jeg tror det er dekning for å hevde at tjenesten ble skandalisert i store deler av
den norske befolking. Riksadvokaten ga den gang – på forespørsel fra media –
uttrykk for at tjenesten „ligger med brukket rygg“.

I Norge er det politiets sikkerhetstjeneste (nå PST, tidligere POT) som har
primæransvaret for terrorbekjempelse. Heldigvis ble Norge ikke utsatt for ter-
rorhandlinger i tiden etter at Lund-kommisjonen hadde avgitt sin rapport. Det er
neppe tvil om at tjenestens evne til å forebygge og etterforske terrorhandlinger,
var betydelig svekket i denne tiden. Hadde Norge på denne tiden blitt eksponert
for terror, kunne situasjonen blitt meget alvorlig.

Den lærdom en i vår sammenheng kan trekke av dette er, etter min mening,
denne: 
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Misbruker den myndighet som har ansvaret for terrorbekjempelse sine
hjemler, eller opptrer den utenfor hjemlene, vil den i våre åpne samfunn før
eller siden bli skandalisert og tilliten til tjenesten reduseres. Det vil i sin tur
lede til ressurskrevende omorganiseringer og kanskje reduserte inngreps-
hjemler. En tjeneste med „brukket rygg“ er ingen effektiv tjeneste. Svekket
terrorbekjempelse kan lett bli resultatet.

Jeg tror den samme effekten kan oppstå dersom tjenesten gis for vide fullmak-
ter, noe jeg straks kommer til.

3.2.2 Ny straffebestemmelse om terror

I desember 2001 sendte det norske Justisdepartementet på høring et forslag om
nye „lovtiltak mot terrorisme“. Bakgrunnen for forslaget var bl.a. oppfølging av
FNs sikkerhetsråds resolusjon 1373. Resolusjonen ble vedtatt 28. september
2001, dvs. få uker etter terrorangrepet mot USA 11. september dette året.

Allerede 5. oktober samme år vedtok regjeringen en provisorisk anordning
for å bringe norsk rett i samsvar med resolusjonen. 7

I høringsforslaget fra desember 2001 foreslo departementet en ny bestem-
melse i straffeloven § 147a som gikk svært langt i å kriminalisere handlinger i
tilknytning til mulig terrorisme.

Et av forslagene gikk ut på å gjøre „planlegging og forberedelse“ av terro-
risme straffbart. Det ville innebære at helt dagligdagse handlinger i prinsippet
kunne rammes dersom det forelå „terrorforsett“. Eksempelvis ville den som
kjøper en kniv eller øks med tanke på å begå en terrorhandling etter forslaget
kunne straffes med inntil 6 års fengsel, men ikke den som kom på at han kunne
bruke en kniv han hadde liggende fra før. 

Dette forslaget, som ikke ble vedtatt, illustrerer etter mitt skjønn et par viktige
poeng: 

– En svært vid og løs avgrensning av straffeansvaret er i dårlig samsvar
med det krav til presisjon som må kreves for å kunne holde noen straf-
ferettslig ansvarlig i en rettsstat. Skulle bestemmelsen bli brukt i en si-
tuasjon som nevnt over, ville ikke bare de anklagede, men trolig også
store deler av den opplyste befolkning mene at de levde i en form for
politistat og kreve endring av loven. Det ville svekke respekten for lov-
givende myndigheter og for dem som er satt til å håndheve loven. Tillit
til slike myndigheter er avgjørende for effektiv terrorbekjempelse på
lang sikt.
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– En bestemmelse som nevnt ovenfor, er helt uegnet som verktøy for å
drive effektiv terrorbekjempelse. I den virkelige verden er det selvsagt
vanligvis umulig å bevise „terrorforsett“ uten at det har gitt seg utslag i
handlinger, eller mer håndfast planlegging. Dette er allerede straffbart.
Men siden slike bestemmelser kan gi tilgang til ekstraordinære etterfor-
skingsmetoder, kan de også føre til det mange vil oppfatte som misbruk
av rettshåndhevende myndigheters makt. Det vil i sin tur lett lede til
skandalisering og påfølgende svekket evne til å bekjempe terror.

3.2.3 Forslag om nye politimetoder

Mange land har endret sin lovgivning etter 11. september 2001 for å stå bedre
rustet mot terrorangrep. Jeg har allerede nevnt at i Norge reagerte Justisdeparte-
mentet særdeles raskt og foreslo en meget vidtgående straffebestemmelse mot
terror. Men også metodetilgangen har vært tema i mange stater. Storbritannia
har for eksempel gått svært langt i å internere borgere som kan tenkes å ville ut-
føre terrorangrep.

I Norge ble det såkalte „Politimetodeutvalget“ oppnevnt allerede 6. juli
2001 for å utrede og fremme forslag til regler om politiets bruk av metoder i
forebyggende øyemed. De siste årenes terroraksjoner har gjort dette temaet mer
aktuelt enn noensinne. Utvalget avga sin utredning 29. mars 2004.8 Flertallet
fremsatte meget vidtrekkende forslag til nye forebyggingsmetoder. Departe-
mentet la seg opp mot mindretallets linje9 i sine forslag.10

Men også departementets forslag går etter mitt skjønn for langt og er egnet
til å illustrere noen generelle poeng. 

Etter forslaget skal politiets generelle avvergende virksomhet skje som ledd
i etterforskingen, og under den vanlige kontroll av påtalemyndigheten og dom-
stolene. Men Politiets sikkerhetstjeneste foreslås i tillegg gitt særlige fullmakter
for å forebygge bl.a. terror. Etter utkastet til ny § 17d i politiloven kan retten gi
PST tillatelse til å nytte en rekke tvangsmidler utenfor etterforskingssporet, bl.a.
hemmelig ransaking, skjult fjernsynsovervåking av offentlig sted, bruk av skjult
peileutstyr og hemmelig kommunikasjons- og romavlytting. Det er etter depar-
tementets forslag intet krav om at det er skjellig, eller god, grunn til å mistenke
den som utsettes for tvangsmidlene for å forbedrede terrorvirksomhet. Det er
nok at hensikten er „å undersøke om noen forbereder en handling“ som rammes
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10 Ot. prp. nr. 60 (2004–2005), avgitt 18. mars 2005.



av straffebestemmelsen mot terror.11 En slik formålsbestemt avgrensning er uten
selvstendig verdi som begrensende element. Å etterforske og forebygge terror-
handlinger er jo nettopp et av hovedformålene for Politiets sikkerhetstjeneste.
Hvilke andre formål kunne være aktuelle? 

For å kunne nytte tvangsmidlene, må det imidlertid også „antas at inngrepet
vil gi opplysninger av vesentlig betydning for å kunne forebygge handlingen, at
forebygging ellers i vesentlig grad vil bli vanskeliggjort og at inngrepet etter sa-
kens art og forholdene ellers ikke fremstår som uforholdsmessig“ (utkast til po-
litiloven § 17d annet ledd første punktum). Det er mulig at dette vilkåret vil føre
til at domstolene innfortolker at det må foreligge en viss sannsynlighet for at
noen faktisk forbereder en terrorhandling. Men denne lovgivningsteknikken
fremstår som nokså bakvendt. Må man ikke først kreve et visst minstemål av
sannsynlighet for at noen forbereder det man vil hindre (en „inngangsverdi“)
for dernest å stille opp noen vilkår om hva som kan forventes å bli resultatet av
avvergeinnsatsen?

Problemet med en slik bestemmelse er, slik jeg ser det, særlig at domstols-
kontrollen blir usikker. Ved å stille opp en begrensning som i utgangspunktet
alltid vil være oppfylt – at formålet er å undersøke om noen forbereder en ter-
rorhandling – tvinges domstolen, om den vil foreta en reell kontroll, til å innfor-
tolke et sannsynlighetskrav. Det er uheldig. Jo videre inngrepsadgangen er, jo
viktigere er domstolskontrollen. Domstolene har i Norge blitt kritisert for ikke å
føre god nok kontroll med bruken av tvangsmidler. Det lar jeg ligge i denne
sammenheng. Det essensielle her er å peke på at man får ikke bedre domstols-
kontroll enn lovteksten gir anledning til. Det minste lovgiveren bør bidra med,
er å sørge for å utforme lovtekster som er slik at domstolene får klare kriterier å
prøve en begjæring mot.

Etter mitt skjønn tok justisministeren et viktig skritt i riktig retning da han
2. mai 2005 foreslo overfor Stortinget at lovteksten kunne strammes inn ved at
tiltale bare kan settes i verk „dersom det er grunn til å undersøke om noen
forbereder ...“ f.eks en terrorhandling. Ved dette introduseres krav om en viss
sannsynlighet og forholdsmessighet. Muligheten for effektiv domstolskontrol
øker betydelig ved en slik lovtekst. 

Det hører med i det norske bildet at Politiets sikkerhetstjeneste – utenfor sin
etterforskingsvirksomhet – ikke er underlagt påtalemyndigheten, men Justisde-
partementet. Det er således en politisk myndighet – justisministeren – som er
den øverste ansvarlige for virksomheten.
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Også dette forslaget gir foranledning til noen generelle refleksjoner:

– På samme måte som ved forslaget til ny straffebestemmelse, er det en
reell risiko for at tilgang til – og bruk av – vidtgående metoder på løst
grunnlag vil føre til at tjenesten blir utsatt for kraftig, og berettiget, kri-
tikk. Så vidt jeg kan forstå, ville Politiets sikkerhetstjeneste med hjem-
mel i forslaget i odelstingsproposisjonen til ny § 17d kunnet få rettens
tillatelse til å drive overvåking av dem som ville ha „væpna revolus-
jon“; det er intet krav etter ordlyden i utkastet at det skal være noen re-
ell risiko for at dette faktisk kan tenkes gjennomført.12 Formålet med
tvangsmidlene er jo bare å undersøke om det foreligger noen fare for
terrorhandlinger.
Iverksetter tjenesten for eksempel tiltak overfor et muslimsk miljø i
Oslo, for å „undersøke om noen forbereder“ en terrorhandling uten
konkrete holdepunkter for at det er tilfelle, er sjansen relativt stor for
skandalisering og at tjenesten igjen blir „liggende med brukket rygg“. I
en tid hvor faren for terrorangrep også mot våre land synes mer reell
enn noen gang, er dette alvorlig. Presiserer Stortinget lovteksten slik at
det minste må foreligge en grunn til å undersøke, reduseres risikoen for
misbruk.

– Bruk av tvangsmidler overfor borgerne bør i en rettsstat bare finne sted
hvor det er en rimelig indikasjon på at den som rammes virkelig utgjør
en fare. Det mangler, eller er i alle fall ikke presist angitt, i det norske
lovforslaget.

– Et „overskudd“ av metodehjemler øker misbruksfaren. Er terskelen for
å anvende „forebyggingsmetoder“ lavere enn for etterforskingsmetode-
ne, slik som etter det norske forslaget, er det grunn til å vente at virk-
somheten styres inn mot forebygging. Det er også en risiko for at poli-
tiet vil fortsette å „forebygge“, for å få tilgang på metoder, også etter at
vilkårene for å åpne etterforsking er til stede.
I det norske systemet har dette også en annen dimensjon: Valg av meto-
dehjemler er hos oss også en form for „valg“ av overordnet myndighet.
Etterforsking hører under påtalemyndigheten med riksadvokaten i spis-
sen, forebygging foretatt av Politiets sikkerhetstjeneste hører som nevnt
under Justisdepartementet og i siste instans justisministeren. Dette in-
nebærer således at justisministeren er ansvarlig for en rent operativ po-
litivirksomhet på et meget følsomt område.

– Gitt at terrortrusselen er reell – det tror jeg – må en på den ene side
vokte seg for å være naiv, på den annen side unngå å gå grunnleggende
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verdier for nær. Det er interessant å merke seg at i land med lang tids
erfaring med terrorbekjempelse – Storbritannia, Italia, Tyskland – sy-
nes problemene knyttet til vidtgående hjemler å bli tatt svært alvorlig,
formentlig av bitter erfaring. Den samme tilbakeholdenhet ser ikke ut
til å prege land med mer fersk erfaring med terrorisme.

Jeg understreker at mine nokså kritiske bemerkninger ikke er ment som noen
kritikk av den sikkerhetstjenesten vi i dag har. Tvert om er mitt anliggende å ad-
vare mot forslag som, i beste mening, utvider inngrepsmulighetene i en slik
grad at det kan komme til å slå tilbake på tjenesten. Det er vi ikke tjent med,
særlig ikke i en tid hvor vi i høyeste grad har behov for en sikkerhetstjeneste
som evner å yte reell beskyttelse.

4 Veien videre

4.1 Folkevilje og rettsstat

Jeg har allerede nevnt at det virker som om „folk flest“ er villige til å gå svært
langt for å oppnå effektiv terrorbekjempelse. Det gjelder også mange justispoli-
tikere (selv om motivet her i noen tilfeller kanskje er mindre høyverdig: å kapre
billige stemmer). Hvis store grupper av befolkningen er villige til kritikkløst å
åpne for straffebestemmelser og politimetoder, slik at vi kan vinne „terrorkri-
gen“, sperrer ikke de alminnelige demokratiske mekanismer for at vi gir viktige
rettsprinsipper på båten. Rettsstaten kan altså neppe stole på at demokratiet vil
sikre dens eksistens. 

Hvis det er slik at store grupper og tunge krefter er villig til å ofre grunnleg-
gende verdier på terrorbekjempelsens alter, har vi som faggruppe et særlig an-
svar. Jeg tror vi nærmer oss en slik situasjon, i alle fall i Norge.

4.2 Fagjuristenes forpliktelse

Etter mitt syn har vi – juristene – hva enten vi er dommere, advokater, påtale-
myndighet eller arbeider i rettssamfunnet på annen måte, et ansvar for å si i fra
hvis vi ser at vi nærmer oss „rettsstatens yttergrense“. Også dette er en måte å
„fremme rett, og å hindre urett“, slik vi lovet da vi mottok vårt vitnemål etter
avsluttede juridiske studier. 

Jeg synes vi alle bør tenke gjennom hva vi fra vår plass kan gjøre. Kanskje
er det på plass med en avisartikkel, kanskje skal vi si ja til det intervjuet vi helst
ville avslå, slik vi pleier, selv om dette skulle innebære at vi forfekter synspunk-
ter som ikke er „korrekte“ og at vi stemples som naive, utviklingsfjerne eller
„soft on crime“. Det kan tenkes at det koster litt, også på det personlige plan, å
bidra til å opprettholde rettsstaten.
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