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GRANSKNING AF HÆNDELSER,
SOM HAR VAKT OFFENTLIG INTERESSE

Af advokat Per Magid, Danmark

1. Indledning

Den særlige interesse som ekstraordinære undersøgelser har påkaldt
sig

Konstatering af faktum og fastlæggelse af retsfølge er en funktion, som
dagligt udøves af jurister og andre, der arbejder i den offentlige administra-
tion. I langt de fleste tilfælde er dette en ukompliceret og ukontroversiel
funktion. En større sagsbehandling er i visse tilfælde påkrævet, og i en del
sager er det nødvendigt, at politi, anklagemyndighed og domstole inddra-
ges. Også andre myndigheder er til rådighed.

Ekstraordinære forhold kan medføre, at der opstår behov for at få
undersøgt et sagsforhold, hvor de permanente organer ikke anses for egnede.
Typisk har sager af denne art allerede før undersøgelsen er begyndt, påkaldt
sig betydelig interesse, og det er ofte denne interesse, der har givet an-
ledning til etablering af en undersøgelse af ekstraordinær karakter. Der er
anledning til at se på ekstraordinære undersøgelsesorganers virksomhed og
på de regler, der gælder for eller bør gælde for sådanne organer.

Der er tale om ekstraordinære foranstaltninger og om undersøgelse af
forhold, som anses for betydningsfulde. Undersøgelsens forløb og udfald
kan være væsentlig for de myndigheder, virksomheder og enkeltpersoner,
der er genstand for undersøgelsen. Der er oftest knyttet medieinteresse
ikke blot til det forhold, der skal undersøges, men også til den måde, hvorpå
undersøgelsen gennemføres, til dens forløb, og dens resultat. Mediernes
interesse for sagen indebærer en øget risiko for, at de, der er genstand for
undersøgelsen, udsættes for unødvendig overlast.

Brugen af ekstraordinære undersøgelseorganer i Norge og Danmark har
givet anledning til debat og kritik. Det danske Advokatsamfund og Den
Norske Advokatforening har uafhængigt af hinanden i henholdsvis 1993
og i 1994 stillet spørgsmål ved de ekstraordinære undersøgelsesmetoder,
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som er blevet anvendt. I Danmark har præsidenten for Højesteret i 1993
over for Folketingets Præsidium udtrykt betænkelighed ved brugen af under-
søgelsesretter, og den norske ombudsmand har i 1994 over for Justisdeparte-
mentet peget på retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med gran-
skningskommissioner. De retlige konfigurationer og regelsættet for ekstra-
ordinære undersøgelsesorganer i Norge og Danmark er forskellige, men
udviklingen har haft overraskende paralleller.

Norge

I Norge er ekstraordinære undersøgelser blevet gennemført af "granskings-
kommisjoner ". Granskningskommissioner er administrativt nedsatte organer,
der skal klarlægge et bestemt faktisk sagsforhold og udtale sig om ansvars-
forhold. Formanden for kommissionen er normalt jurist. Brugen af gran-
skningskommissioner har på et tidligt tidspunkt givet anledning til debat.
Granskningen af eksplosionsulykken på Svalbard i 1962 udløste ikke blot
et mistillidsvotum mod den norske regering og et regeringsskifte, men tillige
en kritik af den gennemførte granskning og en debat om brugen af gransk-
ningskommissioner. Det blev klart, at der var et behov for regler om gransk-
ningskommissioner, og i 1966 nedsatte den norske regering et udvalg, der
skulle komme med forslag til regler for sådanne kommissioner. I udvalgets
kommissorium er bl.a. anført, at det "må legges vekt på å få regler som så
vidt mulig kan sikre en betryggende saksbehandling særlig av hensyn til
personer som kan bli gjenstand for kritikk som følge av granskingen".
Udvalget, der bestod af højesteretsdommer E.F. Eckhoff, højesteretsdommer
Knut Blom og politimester Gullbrand Nyhus, afgav i 1968 "Innstilling om
Regler for grans kings kommisj'oner ". Der var i udvalget enighed om, at om-
rådet skulle reguleres, men ikke om karakteren af reguleringen. Et flertal
fandt, at der burde gives visse vejledende forskrifter, medens mindretallet
ønskede bindende regler fastsat ved lov.1

I 1975 udsendte det norske Justis- og politidepartement en "rundskriv"
om gransking: Regler for granskingskommisj oner. Disse regler er vejledende
og den norske regering fulgte således flertallets synspunkt.2 Sigtet i disse
regler var at sikre en betryggende sagsbehandling særlig af hensyn til de
personer, som kunne blive genstand for kritik. På trods af dette var kernen i

1 Innstilling om Regler for granskingskommisj oner, avgitt i november 1968; trykt
Bergen 1969.
2 Justis- og politidepartementets rundskriv af 4. mars 1975.
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en henvendelse fra Den Norske Advokatforening i juni 1994 til Justis-
departementet en "uro" for de granskedes retssikkerhed.3, I en henvendelse
i oktober 1994 fra den norske ombudsmand til Justisdepartementet er anført,
at de klagesager, som han har haft til behandling, har vist et behov for en
gennemgang og klargørelse af sagsbehandlingsreglerne for gransknings-
kommissioner. Dette gælder i særlig grad spørgsmålet om, hvilke krav der
kan stilles til kontradiktion og partsoffentlighed.4

Danmark

I Danmark har man ikke haft granskningskommissioner, men anvendt
kommissionsdomstole, dommmerundersøgelser, og undersøgelsesretter.

Kommissionsdomstole kan efter retsplejelovens § 21 nedsættes af reger-
ingen. De skal efter retsplejelovens § 43, stk. 5, beklædes af personer, der
opfylder betingelserne for at blive udnævnt til dommer, og så vidt muligt
skal der beskikkes faste dommere. Kommissionsdomstole skal anvende
retsplejelovens regler. I årene efter 2. verdenskrig har der været nedsat
kommissionsdomstole, hvis virksomhed ikke har givet anledning til større
debat. I slutningen af 1950'erne indledtes den praksis, at enkelte ministre
uden særlig lovhjemmel iværksatte såkaldte dommerundersøgelser. Det var
aldrig blevet fuldt ud klarlagt, efter hvilke regler disse undersøgelser, der
blev ledet af en dommer, skulle foretages. Retsplejeloven fandt ikke an-
vendelse, og det antoges, at undersøgelserne blev gennemført efter alminde-
lige forvaltningsretlige regler. Enkelte beretninger afgivet af sådanne organer
gav anledning til overvejelse.5

3 Skrivelse af 15. juni 1994 fra Den Norske Advokatforening til Justisdepartementet.
4 Skrivelse af 19. oktober 1994 fra Stortingets Ombudsmann til Justisdepartementet.
51 december 1987 blev der etableret en dommerundersøgelse, der skulle foretage
en uvildig undersøgelse af omstændighederne i forbindelse med anvendelsen efter
1. januar 1986 af ikke-screenet donorblod. Undersøgelsen skulle derudover
klarlægge, om der var sket fejl ved sagsbehandlingen og om Folketinget og
offentligheden havde fået urigtige eller mangelfulde oplysninger om sagen. Det
faktuelle område for undersøgelsen blev senere på undersøgelsesdommerens
anmodning udvidet. I beretningen afgivet i maj 1988, bl.a på grundlag af en række
"samtaler" med implicerede tjenestemænd, er der udtalt kritik af Indenrigsministeriet
og Sundhedsstyrelsen (Beretning om anvendelsen af ikke-screenet blod efter januar
1986, s. 384), alvorlig kritik af en overlæge i Sundhedsstyrelsen "for at have med-
virket på afgørende måde til" at et sagsforhold "forblev skjult for ministeren" (s.
387-388), en overlæge ved Rigshospitalet kritiseret for at have medvirket til at
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Præsidenterne for Højesteret, Østre Landsret, Vestre Landsret og Sø- og
Handelsretten i København påpegede i maj 1988 i en henvendelse til Justits-
ministeriet, at den manglende retlige regulering af dommer-undersøgelser
"medfører en retsusikkerhed, der vil kunne give anledning til problemer,
som muligt kunne svække undersøgelsernes autoritet og den almene tillid,
der bør være knyttet til deres indhold og konklusion." Retspræsidenterne
fandt, at behovet for undersøgelser kunne tilgodeses ved anvendelsen af
bestemmelserne i retsplejelovens § 21, og så derfor ikke noget "udtalt be-
hov" for tilvejebringelse af et andet særligt regelsæt om dommerunders-
øgelser.6

Denne henvendelse var dog medvirkende til, at der i 1990 i retsplejelo-
ven blev indsat en bestemmelse, der gav justitsministeren hjemmel til at
nedsætte undersøgelsesretter, jfr. retsplejelovens § 21 a.7 I de almindelige
bemærk-ninger til lovforslaget var anført, at undersøgelser skal foretages
efter retsplejelovens regler. Herved skulle det sikres, at afhørte havde vidne-
pligt, og at undersøgelsen blev foretaget med de retssikkerhedsgarantier,
som følger af retsplejeloven. Det blev fremhævet, at iværksættelsen af
sådanne under-søgelser er enklere end iværksættelse af kommissionsdom-
stole.8

Den første sag, der blev behandlet efter denne bestemmelse, var den
såkaldte Tamil-sag om berostillelse af ansøgninger fra tamilske flygtninge
om familiesammenføringer og om undladelse af at give Folketinget fyldest-
gørende oplysninger. Undersøgelsesretten bestod af en højesteretsdommer,
der i januar 1993 afgav beretning. Beretningens beskrivelse af en række

Rigshospitalets direktion ikke besvarede en henvendelse fra ministeren i overens-
stemmelse med det faktisk passerede (s. 388-389), samt en alvorlig kritik af direktøren
for Rigshospitalet for "at have accepteret, at sagsforholdet forblev skjult for ministe-
ren" (s. 389). Om en kontorchef i Sundhedsstyrelsen finder dommeren "ikke fuldt
tilstrækkelig grundlag for kritik" (s.403). En overlæge ved Statens Seruminstitut
bliver alvorligt kritiseret for at undlade et efterkomme et pålæg fra Sundhedsstyrelsen
(s. 411) og for at disponere uden godkendelse fra Seruminstituttets kvalitets-
sikringsafdeling (s. 414). Ved efterfølgende tjenestemandssager mod de mange
tjenestemænd, der var blevet kritiseret af dommeren, blev der alene over for en
embedsmand pålagt en disciplinær sanktion i form af forflyttelse. De øvrige embeds-
mænd, der havde måtte tåle dommerens alvorlige kritik, blev alle frifundet.
6 Retspræsidenternes henvendelse er trykt i Folketingstidende 1989-90, tillæg A sp.
5701 - 5704.
7 Lov nr. 406 af 13. juni 1990 om ændring af retsplejeloven.
8 Folketingstidende 1989-90, tillæg A, sp. 5695.
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ministres dispositioner førte til, at regeringen trådte tilbage, og at opposi-
tionen overtog regeringsmagten. Også formanden for Folketinget trådte
tilbage. Beretningen gav anledning til, at der blev rejst rigsretssag mod en
tidligere justitsminister, som ved rigsrettens dom blev fundet skyldig i
overtrædelse af ministeransvarlighedsloven. Beretningen indeholdt en over-
ordentlig alvorlig kritik af en række embedsmænd i Justitsministeriet. Også
embedsmænd i Statsministeriet og i Udenrigsministeriet blev kritiseret i
beretningen.9

Den meget grundige efterforskning, der lå til grund for Tamil-beretningen,
havde strakt sig over 2½ år. Undersøgelsen startede for lukkede døre, men
efter en måneds forløb blev dørene efter statsministerens bestemmelse åbnet.
De personer, der var genstand for undersøgelsen, blev herefter tillige gen-
stand for en konstant mediebevågenhed. Dette forhold i forbindelse med
den ganske hårde bedømmelse af nogle af de implicerede personer gav an-
ledning til debat ikke blot af undersøgelsens resultat, men af betimeligheden
af at bruge højesteretsdommere og andre dommere til at udføre efter-
forskningsarbejde og de manglende retssikkerhedsgarantier ved anvendelsen
af undersøgelsesretter.

Det danske Advokatsamfund afholdt i april 1993 - tre måneder efter
Tamil-beretningens afgivelse - en konference om de retssikkerhedsmæs-
sige betænkeligheder ved brugen af kommissionsdomstole og undersøgelses-
retter. Der blev på konferencen udtrykt ønske om, at spørgsmålet om bru-
gen af undersøgelsesretter, disses opgaver og de regler, der bør gælde for
undersøgelsesretter, blev behandlet i et udvalg.

Inden udgangen af 1993 var der i det danske folketing påny stemning for
at spænde domstolene for en ny efterforskningsopgave med tilknyttede
retlige vurderinger. En påstået ulovlig skattebegunstigelse til et pengeinstitut,
der overtog nogle engagementer fra en nødlidende bank, var springbræt for
oppositionens krav om endnu en dommerundersøgelse. Her med den opgave
at afgøre, om staten havde givet det overtagende pengeinstitut en berettiget
forventning om en skattebegunstigelse. Domstolene modsatte sig ikke at
medvirke til denne undersøgelse, men ønsket om denne dommerundersø-
gelse gav anledning til, at Højesterets præsident i brev af 3. november
1993 til Folketingets Præsidium gav udtryk for "betydelige principielle be-
tænkeligheder" ved at ikke alene fastlæggelse af et faktisk hændelsesforløb,
men også komplicerede juridiske tvivlspørgsmål i en tvist mellem en privat

9 Beretning om Tamil-sagen s. 2192 ff.
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part og staten, skulle forelægges for en undersøgelsesret. Det var anført, at
disse betænkeligheder i væsentlig grad forstærkes af "de processuelle reg-
ler eller snarere mangel på samme", som gælder for undersøgelsesretter.
Med henvisning til det på Advokatrådets konference udtrykte ønske om
nedsættelse af et udvalg til at behandle brugen af undersøgelsesretter
opfordrede præsidenten for Højesteret til, at et sådant udvalgsarbejde blev
iværksat. I brevet meddeltes videre, at "man ...forbeholder sig sin stilling til
fremtidige tilsvarende undersøgelser" hvis en afklaring om brugen af
undersøgelsesretter, som et udvalgsarbejde som det nævnte vil kunne
tilvejebringe, ikke fremkommer.10

Henvendelsen fra præsidenten for Højesteret til Folketingets Præsidium
medførte, at den undersøgelsesret, der den 4. november 1993 blev nedsat til
at undersøge visse forhold i forbindelse med Sparekassen Nordjyllands
overtagelse af engagementer fra Himmerlandsbanken, blev den foreløbigt
sidste. Regeringen har siden undladt at anmode dommere om at gennem-
føre undersøgelser. Der er siden november 1993 ved lov etableret en under-
søgelseskommission uden deltagelse af dommere. Forskellige ministerier
har anmodet rigsadvokaten, advokater og revisorer om at foretage en række
undersøgelser.11 En del af disse undersøgelser ville formentlig have været
gennemført af undersøgelsesretter, hvis ikke domstolene med Højesterets
præsidents brev med rette havde sagt fra. Brevet fra Højesterets præsident
gav endvidere anledning til, at regeringen i juni 1994 nedsatte et udvalg,
der skal foretage en samlet gennemgang og vurdering af undersøgelsesor-
ganer, der kan belyse og klarlægge forhold inden for den statslige forvalt-

10 Brevet af 3. november 1993 fra Højesterets præsident til Folketingets Præsidium
er trykt i Folketingstidende 1993-94, tillæg B, sp. 15-18.
11 Ved lov nr. 356 af 8. juni 1995 blev der givet hjemmel til etablering af en kommis-
sion til undersøgelse af den færøske banksag, Justitsministeriet anmodede ved skri-
velse af 31. maj 1993 rigsadvokat Asbjørn Jensen om at undersøge begivenhederne
på Nørrebro den 18. og 19. maj 1993, Trafikministeriet anmodede i skrivelse af 31.
oktober 1994 en advokat om at foretage en supplerende undersøgelse og vurdering
af nogle kritikpunkter vedrørende DSBs forvaltning af færgedriften mellem Århus
og Kalundborg med chartringen af Ask og Urd, og Skatteministeriet anmodede i
foråret 1995 en advokat om at undersøge en række sager om overdragelse af
pengeinstitutter. Erhvervsministeriet nedsatte i efteråret 1995 en såkaldt "revisions-
undersøgelse" vedrørende skibsfinansieringsområdet og i slutningen af 1995
anmodede Skatteministeriet en advokat om at tage stilling til, om en verserende
disciplinærundersøgelse skulle udvides.
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ning. Udvalget skal bl.a overveje den fremtidige anvendelse af under-
søgelsesretter og foreslå eventuelle ændringer i de regler, der gælder for
disse retters virksomhed. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i 1996.

2. Hvornår skal ekstraordinære undersøgelsesorganer
anvendes?

En stat råder som nævnt over en række permanente organer, der er egnet til
at undersøge forhold, som har vakt offentlig opmærksomhed. Central-
administrationen har mulighed for og undersøger rent faktisk en række af
disse sager. Politi og anklagemyndighed kan træde i funktion, hvis der er
mistanke om strafbare forhold. Ombudsmanden undersøger et stort antal
sager af offentlig interesse. Rigsrevisionen arbejder med sådanne opgaver.
I sager anlagt af det offentlige eller af private kan domstolene klarlægge og
vurdere forhold af offentlig interesse. Der er således et rigt udvalg af myndig-
heder og organer, der kan træde i funktion, hvis en sag, der har vakt offent-
lig interesse, skal undersøges.

Undersøgelser bør så vidt muligt gennemføres af permanente organer.
Anvendelse af et ekstraordinært undersøgelsesorgan bør alene finde sted,
hvis det er utvivlsomt, at andre organer ikke vil kunne gennemføre opgaven.
Ikke alle sager, der har vakt offentlig opmærksomhed, bør give anledning
til etablering af en ekstraordinær undersøgelse. Sager, der vedrører en tvist
mellem to private, bør næppe undersøges på den måde. Det må endvidere
kræves, at der et tale om sager af væsentlig almen betydning. At en ekstra-
ordinær undersøgelse kan bruges i en politisk kamp bør ikke i sig selv være
en tilstrækkelig begrundelse. Hertil er menneskelige og økonomiske omkost-
ninger for store. Man kan håbe, at det politiske liv vil udvise mådehold, når
talen er om at etablere ekstraordinære undersøgelsesorganer.

Ser man på hvilke sager, der i Danmark ikke er fundet egnet til en ordinær
sagsbehandling, kan man med den risiko for forenkling, som kategorisering
medfører, pege på følgende kategorier:

1. Ulykker af et større omfang.12

12 Sagen om RF.2's forlis, kommissionsdomstol nedsat i 1981, beretning afgivet
den 4. juli 1982, kommissionsdomstol nedsat den 20. maj 1983, beretning afgivet
den 2. april 1984, kommissionsdomstol nedsat den 3. september 1985, beretning
afgivet den 26. januar 1988; sagen om Harpoon-missilulykken, kommissionsdomstol
nedsat den 9. juli 1984, beretning afgivet den 1. oktober 1984.
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2. Enkeltstående dramatiske tildragelser.13

3. Dispositioner i den offentlige forvaltning, der indicerer misbrug af
offentlige midler eller manglende styring af offentlige projekter.14

4. Ulovlig eller stærkt kritisabel sagsbehandling, hvor der er mistanke
om, at én eller flere ministre har været indblandet.15

Det er karakteristisk for de sager, der har fremkaldt ønsket om en ekstra-
ordinær undersøgelse, at der på det tidspunkt undersøgelsen indledes, ikke
er et så sikkert overblik over hændelsesforløbet, at der er tilstrækkeligt grund-
lag for at sigte enkelte personer for lovovertrædelser eller at rejse disciplinær-
sag. Endvidere er det karakteristisk, at sagerne har påkaldt sig en betydelig
offentlig interesse. Endelig kan der i visse af disse sager være en væsentlig
politisk interesse, hvis undersøgelsen kan føre til, at der kan rejses kritik af
en eller flere ministre.

Man kan søge at indkredse området for anvendelsen af ekstraordinære
undersøgelsesformer ved at se på, hvilke muligheder for at gennemføre en
undersøgelse et sådant organ kan have, som de ordinære undersøgel-
sesorganer ikke har. Der kan peges på følgende forhold:

13 Rigsadvokatens undersøgelse af begivenhederne på Nørrebro den 18. og 19. maj
1993.
14 Sagen om undersøgelse af visse forhold vedrørende post- og telegrafvæsenet,
kommissionsdomstol nedsat den 17. marts 1982, beretning afgivet den 23. april
1985; sagen om statens forskudsvise udbetalinger til arbejdsløshedskasserne til
dækning af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge m.v., dommerundersøgelse nedsat
den 20. september 1983, beretning afgivet den 17. august 1984, kommissionsdomstol
nedsat den 21. februar 1985, beretning afgivet den 25. oktober 1985; sagen om
statens salg af aktier i Kryolitselskabet Øresund A/S, dommerundersøgelse nedsat
den 17. december 1986, redegørelse afgivet den 22. oktober 1987; sagen om
landbrugsfondene, kommissionsdomstol nedsat den 23. maj 1990, beretning afgivet
den 19. december 1991; sagen on FNs flygtningehøjkommissærs (UNHCRs) anven-
delse af danske bistandsmidler, som var bevilget til uddannelsesaktiviteter m.v. for
flygtninge, undersøgelsesret nedsat den 8. marts 1991, beretning afgivet den 25.
september 1992.
15 Tamil-sagen, undersøgelsesret nedsat den 10. juli 1990, beretning afgivet den
14. januar 1993; sagen om visse forhold inden for Skatteministeriets område,
kommissionsdomstol nedsat den 7. marts 1990, beretning afgivet den 30. oktober
1992; sagen om visse forhold i forbindelse med Sparekassen Nordjyllands over-
tagelse af engagementer fra Himmerlandsbanken, undersøgelsesret nedsat den 4.
november 1993, beretning afgivet den 19. september 1994.
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Et ekstraordinært undersøgelsesorgan kan udstyres med beføjelser til at
få oplyst et sagsforhold, som normalt ikke er til stede. Selvom adgangen til
at få oplyst, hvad der er passeret i den offentlige forvaltning, er blevet øget
ved gennemførelsen af offentlighedsloven, vil det fortsat ofte ikke være
muligt at få fuldt kendskab til et sagsforhold, der har udspillet sig i of-
fentligt regi. Regler om tjenestemænds tavshedspligt og begrænsninger i
offentlighedsloven sætter grænser for, hvor effektivt en sag normalt kan
oplyses.

Mulighederne for i forbindelse med en civil retssag at få fuldstændige
oplysninger om de beslutningsprocedurer m.v., der er anvendt i det offentlige
system, er begrænsede. Det hænger sammen med, at det offentlige ligesom
enhver anden part i en civil retssag ikke kan pålægges at udlevere oplysnin-
ger. Der savnes således et modstykke til reglerne om discovery i amerikansk
ret, hvor pligten til at fremlægge dokumenter håndhæves noget mere effek-
tivt ved hjælp af strenge straffebestemmelser end de mere fredelige danske
regler om processuel skadevirkning. Hertil kommer, at danske domstole
næppe i civile sager vil være indstillet på at afsætte det antal retsdage, der
skal til for at sikre en mere kompliceret sag fuldt oplyst, og at en privat part
næppe vil få adgang til at gennemføre den nødvendige vidneførsel. Be-
hovet for en fuldstændig sagsoplysning kan således tale for brug af en
ekstraordinær undersøgelsesform.

Er talen om at undersøge forhold i den del af den statslige administra-
tion, som normalt står for gennemførelse af undersøgelser f.eks. politi og
anklagemyndighed, og har ministre og overordnede embedsmænd haft
berøring med sagen, vil brug af et ekstraordinært undersøgelsesorgan kunne
være nødvendigt for at sikre, at undersøgelsen bliver opfattet som uvildig.

Er der behov for en særlig koncentreret efterforskningsindsats, vil det
måske være lettere at få de nødvendige mandskabsressourcer og de nød-
vendige bevillinger, hvis det sker ved anvendelse af et ekstraordinært
undersøgelsesorgan.

3, Hvilke opgaver skal et ekstraordinært undersøgelsesorgan
kunne pålægges?

Den væsentligste opgave for et ekstraordinært undersøgelsesorgan er at
indsamle oplysning om et hændelsesforløb og give en samlet redegørelse
for sagens faktuelle forløb således, som det på grundlag af de foreliggende
oplysninger må antages at forholde sig. Der indgår i en sådan opgave såvel
et efterforskningselement og en bevisvurdering af det indhentede materiale.
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Om der er behov for at pålægge undersøgelsesorganet opgaver, der rækker
herudover, må bero på den konkrete sag.

Organet bør ikke pålægges opgaver, der indebærer, at organets beretning
vil kunne sidestilles med en dom. Organets bevisvurderinger kan ikke lægges
uprøvet til grund ved en efterfølgende retlig afgørelse. Organet bør ikke
befatte sig med udsagn, der fastslår, hvorvidt enkeltpersoner har pådraget
sig ansvar, det være sig erstatningsansvar, disciplinæransvar eller strafansvar.
Selvom sådanne begrænsninger anerkendes, vil der være en vifte af forhold
af vurderingsmæssig karakter, som kan overlades til undersøgelsesorganet.

Det kunne tænkes, at et organ etableres ikke for at forberede en ansvars-
placering, men for på grundlag af det undersøgte sagsforløb at komme med
forslag om, hvordan noget i fremtiden vil kunne gøres bedre.

Ser man på den hidtidige anvendelse af ekstraordinære undersøgelser,
har det dog typisk været opgaven for sådanne organer at finde ud af, hvem
der kan gøres ansvarlig for, at noget ikke er gået, som det skulle.

I Danmark har det i en periode været almindeligt at formulere kom-
missoriet for undersøgelsesretter således, at retten skulle tage stilling til,
om der i forbindelse med et hændelsesforløb var "udvist fejl eller forsøm-
melser, som kan give anledning til, at et retligt ansvar søges gennemført".
Denne formulering rummer to elementer: For det første den retlige vurdering
om en handling eller en undladelse kan kvalificeres som en fejl eller for-
sømmelse. For det andet, om denne dadelværdige adfærd er så alvorlig, at
der er anledning til, at et retligt ansvar søges gennemført.

Er kommissoriet udformet på denne måde, skal undersøgelsesretten udvise
stor omhu i formuleringen, for at konklusionen ikke i de tilfælde, hvor retten
finder, at der er udvist fejl og at der er anledning til at gøre ansvar gældende,
kommer til at fremtræde som en fældende dom.

Det er praksis i Danmark, at kommissionsdomstole og undersøgelsesretter
behandler ministre og embedsmænd forskelligt, selvom begge personkredse
er omfattet af samme kommissorium. Kommissionsdomstole og under-
søgelsesretter har med stor klarhed - men ikke altid med stor træfsikkerhed16

- taget stilling til fejl og forsømmelser hos embedsmænd, og om der er

16 Betænkelighederne ved den virksomhed, der er udført af kommissionsdomstole
og undersøgelsesretter understreges af den efterfølgende prøvelse af eller reaktion
på de resultater, som disse organer er nået. I flere tilfælde har kommissionsdomstole,
dommerundersøgelser og undersøgelsesretter fremsat alvorlig kritik af enkelt-
personer. Denne kritik er undertiden slet ikke blevet fulgt op. I de tilfælde, hvor det
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anledning til at gennemføre ansvar mod dem. Derimod har undersøgelsesret-
ter, når talen er om ministre, indskrænket sig til at beskrive faktum og har
ikke taget stilling til, om faktum gav grundlag for en antagelse om, at ministre
havde overtrådt ministeransvarlighedsloven. Begrundelsen for denne for-
skelsbehandling mellem ministre og embedsmænd har været, at det udeluk-
kende tilkommer Folketinget at tage stilling til, om der er grundlag for at
gøre ansvar gældende mod en minister.

Undersøgelsesretten vedrørende Tamil-sagen anførte om det spørgsmål:

"Endelig skal bemærkes, at undersøgelsesretten for så vidt angår de
involverede ministre - i det væsentligste har anset det for sin opgave at
give en beskrivelse af det passerede, idet det under hensyn til de særlige
regler om ministeransvar udelukkende tilkommer Folketinget at tage
stilling til, om de konstaterede forhold kan begrunde, at et ansvar gøres
gældende over for vedkommende minister."17

Det forekommer ikke hensigtsmæssigt, at ministre og embedsmænd på denne
måde behandles forskelligt, når undersøgelsesretter skal konkludere.
Begrundelsen for forskelsbehandlingen forekommer heller ikke overbevis-
ende. Den omstændighed, at tiltalerejsning "udelukkende" tilkommer en
myndighed, ses ikke i sig selv at kunne bære denne forskelsbehandling.
Kompetencen til at rejse tjenestemandssag tilkommer også "udelukkende"
den pågældende minister.

Men den anlagte praksis viser, at det efter omstændighederne kan være
fyldestgørende at beskrive det faktiske hændelsesforløb uden at drage retlige

er sket, har resultatet ofte været, at de nedsatte tjenestemandsretter har bedømt de
påtalte forhold væsentligt mildere. Se bemærkningerne til beretning om anvendelsen
af ikke-screenet donorblod efter 1. januar 1986 ovenfor note 5. Beretningen
vedrørende "køb dansk klausulen" i A/S Storebæltsforbindelsens udbudsbetingel-
ser afgivet af kommissionsdomstolen af 1. maj 1990 indeholder kritik bl.a af en
række embedsmænd. En kontorchefs adfærd blev betegnet som "beklagelig" og
hans manglende orientering af departementschefen og ministeren om sine
overvejelser vedrørende et udbudsvilkårs forenelighed med EF-retten blev bete-
gnet som en fejl. Også departementschefen fandtes at have begået fejl. En læsning
af beretningen efterlader det indtryk, at der af en række personer inklusive embeds-
mænd var handlet ganske kritisabelt. Kommissionsdomstolens beretning gav ikke
anledning til noget retligt efterspil over for tjenestemændene. Om undersøgelsesretten
vedrørende Tamil-sagen se nedenfor ved note 19 og 20.
17 Beretning om Tamil-sagen, side 2192.
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konklusioner. Man kan derfor rejse det spørgsmål, om det er nødvendigt at
pålægge undersøgelsesorganer at fremkomme med retlige konklusioner.

Undersøgelsesorganer anvender en inkvisitorisk procesform. Der fore-
ligger ikke et anklageskrift, og der er ikke nogen ligeværdig repræsentation.
De retssikkerhedsmæssige mangler, der uomgængeligt er knyttet til en in-
kvisitorisk proces, bør føre til en tilbageholdenhed ikke blot i under-
søgelsesorganets konklusioner, men også i de opgaver, der pålægges orga-
net.

I det norske justis- og politidepartements rundskriv af 4. marts 1975 om
regler for granskingskommisj oner er anført, at som udgangspunkt bør kom-
missionen ikke tage stilling til, om der foreligger strafbart forhold, grund-
lag for at kræve erstatning eller grundlag for andre sanktioner. Disse
spørgsmål skal vurderes af påtalemyndigheden, den myndighed, der har
nedsat kommissionen eller af skadelidte og derefter eventuelt afgøres af
domstolene. Herefter er anført:

"Kommisjonen bør likevel ikke føle seg avskåret fra å vurdere om det
objektive gjerningsinnhold i bestemte straffebud er oppfylt, eller om et
bestemt forhold utfra alminnelige betraktninger må regnes som uheldig
eller uforsvarlig. "18

Denne vejledning afspejler de vanskeligheder, som en afgrænsning af et
ekstraordinært undersøgelsesorgans arbejdsopgaver giver anledning til. På
den ene side, at organet ikke må tage stilling til, om ansvar foreligger. På
den anden side ønsket om, at organet skal give en retlig vurdering af det
undersøgte sagsforløb.

Med erfaringerne fra praksis i danske undersøgelsesretter er det tanke-
vækkende, at den norske vejledning afskærer granskningskommissioner fra
at tage stilling til, om de subjektive betingelser for at pålægge ansvar er
tilstede.

Undersøgelsesretten vedrørende Tamil-sagen udtalte sig ikke alene om
objektive forhold, men også om den subjektive dækning hos de embeds-
mænd, der fandtes at have udvist fejl og forsømmelser. Undersøgelsesretten
fandt, at en række embedsmænd med forsæt havde tilsidesat lovgivningen.19

Ved den efterfølgende tjenestemandssag blev det fastslået, at der ikke var
tale om nogen forsætlig tilsidesættelse af lovgivningen, men alene uagtsom

18 Afsnit V i Justis-ogpolitidepartementets rundskriv af 4. mars 1976.
19 Beretningen om Tamil-sagen s. 2198 ff.
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adfærd.20 For de berørte embedsmænd havde det været at foretrække, at
undersøgelsesretten havde undladt at foretage en bedømmelse af den
subjektive dækning hos de pågældende. Tamil-beretningens nyttevirkning
var næppe blevet mindre, hvis undersøgelsesretten havde undladt at tage
stilling til, om der forelå en forsætlig eller uagtsom adfærd.

Debatten, der blev ført efter Tamil-beretningen, har ført til en - muligvis
kun midlertidig - undladelse af at anmode undersøgelsesretter og under-
søgelseskommissioner om at tage stilling til, om der er udvist fejl eller for-
sømmelser, som kan give anledning til, at et ansvar søges gennemført.

I kommissoriet for undersøgelsesretten vedrørende Sparekassen Nord-
jyllands overtagelse af engagementer fra Himmerlandsbanken skulle retten
udover at undersøge og klarlægge et begivenhedsforløb alene tage stilling
til et civilretligt spørgsmål. Spørgsmål om fejl eller forsømmelser indgik
ikke i kommissoriet.

I loven om undersøgelsen af den færøske banksag er der på dette punkt
udvist en anerkendelsesværdig tilbageholdenhed. Det er i § 2, stk. 2, anført:

"Undersøgelsen skal give grundlag for, at det efterfølgende kan vurderes,
om der kan gøres et retligt ansvar gældende over for involverede myndig-
heder, virksomheder og personer."

Det er således ikke den ved loven nedsatte kommission, der skal foretage
denne vurdering.

4. Sammensætning

Uvildig og uafhængig

Medlemmerne af det ekstraordinære undersøgelsesorgan må være uvildige
og uafhængige af såvel de institutioner og personer, der er genstand for
undersøgelsen, som af de myndigheder eller persongrupper, der har iværksat
eller medvirket til undersøgelsens iværksættelse.

Det må antages, at habilitetskravene til medlemmer af undersøgelses-
organet er strengere, end hvad der følger af reglerne om advokaters habili-
tet til at påtage sig sager, der kan indebære en interessekonflikt. Der kan
således tænkes at være tilfælde, hvor en advokat trods relationer til en virk-
somhed eller institution ikke er afskåret fra at repræsentere virksomhedens

20 Beretning og indstilling i den tjenstlige undersøgelse i Tamil-sagen afgivet den
14. november 1995.
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eller institutionens modpart, men hvor relationen utvivlsomt vil afskære
advokatens adgang til at virke som undersøger.

Faglige kvalifikationer

Ekstraordinære undersøgelsesretters væsentligste opgave må antages at være
at efterforske og redegøre for faktiske hændelsesforløb, herunder tilveje-
bringe materiale til brug for en efterfølgende vurdering af, om et ansvar
som følge af forløbet kan gøres gældende.

Denne arbejdsopgave gør det nærliggende, at jurister kommer til at indtage
en central plads i undersøgelsesretters virksomhed.

Det kan ikke på forhånd udelukkes, at der i visse sager kan være behov
for særlig sagkundskab som bedst udnyttes ved, at denne sagkundskab bliver
repræsenteret i organet.

Overvejelser i forbindelse med dommere som medlemmer af
undersøgelsesorganer

I Danmark har arbejdet med ekstraordinære undersøgelser i det væsentligste
været overladt til dommere. Undersøgelserne er blevet gennemført af
kommissionsdomstole, dommerundersøgelser og undersøgelsesretter. Disse
undersøgelsesorganer blev besat med dommere. I langt de fleste tilfælde
har arbejdet været lagt i hænderne på en enkelt dommer. Skal der i kommis-
sionsdomstole, der altid ledes af en dommer, være andre sagkyndige repræ-
senteret, må etablering af kommissionsdomstolen ske ved særlig lov.21

Ser man på tiden efter 2. verdenskrig, gav brugen af dommere til
gennemførelse af ekstraordinære undersøgelser i mange år ikke anledning
til debat.

Beretningen om Tamil-sagen (1993) og beretningen vedrørende visse
forhold inden for Skatteministeriets område (1992) gav anledning til
drøftelse af det hensigtsmæssige i, at dommere blev pålagt at udføre
efterforskningsarbejde og afgive udtalelser om, hvorvidt der i den efterfor-
skede sag var sket fejl eller forsømmelser, der burde give anledning til, at
ansvar blev gjort gældende.

21 Se § 2 i lov nr. 85 af 17. marts 1982 om en undersøgelse af visse forhold vedrørende
post- og telegrafvæsenet, hvor det er anført, at lederen af den af justitsministeren
nedsatte kommissionsdomstol skal være højesteretsdommer, og at domstolens to
øvrige medlemmer skal have særlig indsigt i ledelsesopgaver og offentlig forvaltning.
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Brugen af dommere til gennemførelse af ekstraordinære undersøgelser
er ikke uden problemer.

For det første bør en myndighed ikke pålægges opgaver, der kan svække
den almene tillid, myndigheden nyder.

Det ligger uden for danske domstoles sædvanlige opgaver at foretage
efterforskning og undersøgelser med henblik på placering af et strafferetligt
eller disciplinært ansvar. Udøvelsen af denne funktion foretages normalt af
politi- og anklagemyndighed eller andre administrative organer.

Er talen om undersøgelse af en sag, der kan anvendes i en kamp mellem
de politiske partier om tilegnelse af regeringsmagten eller til svækkelse af
den siddende regering eller dens medlemmer, og pålægges det dommere at
udføre en sådan undersøgelse, bliver domstolene inddraget i sager af poli-
tisk karakter. Begås der under udførelsen af en sådan - ofte vanskelig -
opgave fejl af den dommer, der er pålagt at udføre arbejdet, eller tilsidesættes
undersøgelsesrettens vurderinger, kan det skade tilliden til domstolene.

Ønsket om at værne om tilliden til domstolene og om at sikre domstol-
enes integritet taler derfor for ikke at pålægge domstolene arbejde, der nor-
malt udføres af politi- og anklagemyndighed.

For det andet bør en person ikke udsættes for en efterforskning, der
indebærer, at personen af den offentlige mening stemples som dømt, fordi
en dommer som led i en efterforskning finder, at personen har overtrådt
lovregler. Derfor bør man ikke udsætte personer for, at dommere tilkendegi-
ver vurderinger af straffe- eller disciplinærretlig karakter, medmindre der
er tale om domsafsigelse på grundlag af en retspleje, der opfylder de
retssikkerhedsgarantier, der er fastlagt i bindende konventioner eller i
forfatningen eller lovgivningen iøvrigt.

Disse forhold fører til, at dommere i princippet ikke bør pålægges
efterforskningsarbejde. Er det i ganske særlige tilfælde ikke muligt at få
opgaven løst af andre, bør dommerens opgave i almindelighed næppe gå
videre end til at redegøre for faktuelle forhold, og eventuelt foretage en
bevisbedømmelse med den forsigtighed, der er nødvendig, fordi faktum
ikke er fremkommet ved en kontradiktorisk proces, men ved en inkvisito-
risk, og at sagen derfor ikke med sikkerhed kan anses for fyldestgørende
belyst.

Der er forskellige meninger om den rolle, som dommerne bør spille i
forbindelse med efterforskningsarbejde. Det er værd at bemærke, at der
bortset fra det opsigtsvækkende brev fra præsidenten for Højesteret til Folket-
ingets Præsidium ikke fra dommere i tjenesten offentligt er fremsat syns-
punkter om dette også for domstolene væsentlige spørgsmål.
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Men en fhv. højesteretsdommer med erfaring fra undersøgelsesarbejde
har fremsat bemærkninger om spørgsmålet. Frans Weber, der i 1985 var
blevet udpeget til at lede kommissionsdomstolen i den såkaldte "dag-
pengesag", gav på den nævnte Advokatrådskonference udtryk for betydelig
skepsis med hensyn til dommeres medvirken ved sådanne inkvisitoriske
undersøgelser. Weber udtalte bl.a, at " j e g følte mig ikke på hjemmebane i
kommissionsdomstolen. Som dommer er det en uvant fornemmelse at skulle
afgive retlige vurderinger, uden at faktum og jus var belyst af to parter".
Weber rejste spørgsmålet, om det er nødvendigt og ønskeligt, at dommeren,
når materialet er tilvejebragt, skal afgive indstilling om, hvorledes beviserne
skal bedømmes, om der er begået fejl, og om disse giver anledning til at
rejse sag mod nogen. Weber nævnte, at før 1920, hvor man havde det
inkvisitoriske system, kunne det være naturligt at vælge dommere til sådanne
opgaver, men brugen af dommere til sådant arbejde stemmer mindre godt
med det bestående system.22

Fra advokatside har det ikke skortet på kritik og advarsler mod dommernes
inkvisitoriske virksomhed. Aage Spang-Hanssen har anført: "Vort politiske
system misbruger simpelthen befolkningens tillid til domstolene ved at over-
lade politiske - ofte politisk betændte - spørgsmål til domstolene".23

Om det problematiske ved rollen som undersøger skriver Bratholm:

"For en jurist, som er fortrolig med rettergangs lovgivningens parts-
process, kan granskerrollen føles problematisk. Til å begynne med er
kanskje dette ikke så merkbart. Medlemmerne begynner på bar bakke
med å samle inn materiale og har ikke tatt noe standpunkt. Men etter
hvert som beviserne kommer inn, vil medlemmerne lett gripes av jakt-
iver. De får kanskje en følelse av at enkelte som berøres av granskingen,
forsøker å skjule noe, eller at de forklarer seg direkte uriktig."24

I det omfang, det findes nødvendigt at anvende dommere til at gennemføre
ekstraordinære undersøgelser, kan skadevirkningerne herved måske
begrænses noget ved, at undersøgelsesorganet kvalificeres som et organ,
der ikke er judicielt, og at det bliver klart ved titulatur eller på anden måde,

22 Beretning fra Advokatrådets konference om kommissionsdomstole og under-
søgelsesretter, København 1994, s. 55 - 57.
23 Lov og Ret 1993, s. 9.
24 Anders Bratholm: Kommisjons grans king, Festskrift til Torsten Eckhoff, Otta,
1986, s. 197.
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at dommeren ikke agerer som dommer, men alene som undersøgelsesleder.
Endvidere bør vægten lægges på en beskrivelse af det faktiske. I det omfang,
der skal foretages en retlig vurdering, bør personer, der normalt udtrykker
sig i det absolutte sprog, der er nødvendigt i domsaffattelser, søge et mere
nuanceret sprogligt udtryk i de konkluderende bemærkninger. Et i indlednin-
gen af de konkluderende bemærkninger taget forbehold om, at undersøgelses-
retten har foretaget sin vurdering uden en egentlig procedure fra sagens
parter, og at det ikke kan udelukkes, at undersøgelsesretten kan have manglet
oplysninger, der - hvis de havde foreligget for retten - kunne have ført til et
andet resultat, afbøder ikke på tilstrækkelig måde virkningen af håndfaste
konklusioner.25 26

5. Procedureregler

5.1 Indledning

En undersøgelse er en proces, der væsentligt adskiller sig fra den, der
anvendes, når en domstol skal træffe afgørelse i en straffesag, eller en dom-
stol eller en voldgiftsret skal afgøre en civilretlig tvist. I de sidstnævnte

25 Se f.eks beretningen om Tamil-sagen s. 2192 ff, og Gomard: En retskildemæssig
vurdering af de konklusioner, anbefalinger m.v., der udgår fra kommissionsdomstole
og undersøgelsesretter, Juristen 1993, side 325 ff.
26 Fremtidige koncipister af beretninger fra ekstraordinære undersøgelsesorganer
kunne måske også overveje at undlade sprogbrug, der kan komme til at virke som
en unødig kritik. Salget af statens aktier i Kryolitselskabet Øresund A/S gav anled-
ning til, at Folketinget ved en motiveret dagsorden den 16. december 1986 opfordrede
regeringen til at iværksætte en dommerundersøgelse af handlingsforløbet i
forbindelse med salget af aktierne i Kryolitselskabet, herunder af, om der var sket
fejl ved sagsbehandlingen, og om Folketinget på baggrund af disse oplysninger er
blevet orienteret fyldestgørende forud for dets tilslutning til salget af aktierne. I den
redegørelse, der som resultat af dommerundersøgelsen blev afgivet i oktober 1987,
konkluderes, at der ikke er grundlag for at fastslå, at "der er forekommet egentlige,
ansvarspådragende sagsbehandlingsfejl". Der var heller ikke grundlag for at fast-
slå, at Folketinget var blevet forholdt oplysninger. Men når dette er resultatet, hvad
er så behovet for i sætningen umiddelbart før konklusionen at fremhæve, at en
strammere styring og tættere koordination af arbejdet i forbindelse med aktiesalget
og nedlukningen af minen havde været ønskelig og muligvis medført, at visse oplys-
ninger udtrykkeligt var blevet nævnt? (Redegørelsen s. 197-198). Sætningen, der i
sig rummer en kritik og en hypotese, forekommer ikke nødvendig.
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tilfælde må det antages, at faktum i det væsentligste er undersøgt og klar-
lagt, før sagen indbringes for det organ, der skal træffe afgørelse. Sagen
forelægges og procederes af to i princippet ligestillede parter, og et af par-
terne uafhængigt organ - domstolen eller voldgiftsretten - træffer afgørelse
på grundlag af det materiale, som parterne har produceret og i princippet på
grundlag af de retlige synspunkter, parterne har gjort gældende.

Anderledes når talen er om en undersøgelse. Her er der som udgangspunkt
ikke noget kendt faktum og ingen parter. Og ingen modparter - medmindre
man betragter undersøgelsesretten og de personer, der er genstand for
undersøgelsen, som modparter.

Undersøgelsesorganet får ikke materialet præsenteret. Det skal selv
gennem en efterforskning fremskaffe materialet. Er talen om en sag, hvor
de, der er genstand for undersøgelsen, mener at have noget at skjule, bliver
en fyldestgørende oplysning af sagen selvsagt vanskeligere. Er under-
søgelsesorganet pålagt at drage retlige konklusioner, skal organet, som har
efterforsket, selv foretage den retlige analyse.

Det er væsentligt, at et ekstraordinært undersøgelsesorgan får mulighed
for effektivt at gennemføre undersøgelsen. Dette selvfølgelige synspunkt
nævnes her for at pege på det nødvendige i, at undersøgelsen gives sådanne
vilkår, at den kan blive lige effektiv over for alle implicerede. Er der inden
for den offentlige administration sager, som kan give anledning til, at an-
svar skal søges gjort gældende, vil der ofte være en flerhed af personer
impliceret. Der vil typisk være et over- og underordnelsesforhold mellem
de pågældende. Personer, der har haft med sagen at gøre, kan være blevet
suspenderet eller forflyttet, medens andre fortsat er centralt placeret i rela-
tion til bevismidler. Undersøgelsesorganet må sikres adgang til bevismidler
på en så effektiv måde, at forskelle i placering i det administrative hierarki
ikke giver skævheder i adgangen til at afdække faktum.

Vigtigt for at sikre en processuel ligestilling af de personer, der er gen-
stand for en undersøgelse, er også, at personer ikke i kraft af en central
stilling i samfundet eller af andre grunde får adgang til fortrolige dokumen-
ter, f. eks. retsbogsudskrifter af andres forklaringer, og på dette grundlag
kan søge at indrette deres forklaringer til gavn for sig selv på andres bekost-
ning. Et undersøgelsesorgan må have midler til at gribe ind over for sådanne
tilfælde og bør udnytte sådanne midler. Det er skæmmende for en under-
søgelse, hvis en person upåtalt kan slippe afsted med at afgive en forklaring,
der er tilrettelagt på grundlag af fortrolige retsbogsudskrifter.

I Norge er der som anført udsendt vejledende regler for gransknings-
kommissioner. Der er bl.a regler om afgivelse af forklaring, om "visse
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partsrettigheter" og om adgangen til at være repræsenteret ved advokat. I
Danmark har man, for så vidt angår undersøgelsesretter, valgt at foretage
en blanco-henvisning til retsplejelovens regler, men da retsplejeloven
regulerer en virksomhed, som hviler på partsprincippet, giver denne hen-
visning ikke megen vejledning. Man kan i hvert fald ikke ved at læse rets-
plejeloven få megen viden om, hvilke procedureregler der bør anvendes af
undersøgelsesretter.

5.2 Fremskaffelse af oplysninger

Skriftligt materiale

Den vigtigste opgave for et undersøgelsesorgan er at fremskaffe fyldest-
gørende oplysninger til belysning af et hændelsesforløb. Dette arbejde vil
typisk starte på grundlag af det skriftlige materiale, som organet har fået
adgang til. Undersøgelsesorganet bør hos offentlige myndigheder kunne få
udleveret alle eksisterende sagsakter, herunder også håndskrevne noter.
Udleveringspligten må omfatte alt tjenstligt materiale. Der bør ikke være
pligt til at udlevere rent private optegnelser som f. eks. private dagbogs-
optegnelser eller private breve. Undersøgelsesorganet bør have adgang til
at indhente supplerende skriftlige redegørelser fra de implicerede myndig-
heder og andre berørte juridiske eller fysiske personer.

Afhøring

Gennemførelsen af undersøgelsen vil i almindelighed forudsætte, at personer
bliver afhørt. Der opstår i den forbindelse en række spørgsmål: Om personer
skal have pligt til at afgive forklaring for organet på samme måde som vidner
for en domstol, og i bekræftende fald, om alle kan pålægges vidnepligt? I
hvilket omfang har afhørte personer ret til før afhøringen at blive gjort bekendt
med afhøringstemaer og det materiale, som undersøgelsesorganet afhører på
grundlag af? Har afhørte personer ret til at overvære afhøringen af andre?
Har advokater for afhørte personer en sådan ret?

Efter de norske vejledende regler kan kommissioner ikke pålægge nogen
at afgive forklaring for kommissionen, men den myndighed, der har nedsat
kommissionen, kan bestemme, at kommissionen kan kræve oplysninger af
organer og tjenestemænd, der står under nedsættelsesmyndighedens kontrol.
Granskningskommissioner, der er udnævnt af Kongen, Stortinget eller et
departement har adgang til at begære bevisoptagelse ved domstolene. Denne
adgang kan benyttes i de tilfælde, hvor en forklaring ikke gives frivilligt,
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eller hvor det af andre grunde kan være hensigtsmæssigt at gennemføre
vidneforklaringen for en domstol.

I Danmark har undersøgelsesretter adgang til at indkalde personer til at
afgive forklaring. De pågældende har som udgangspunkt vidnepligt, jfr.
retsplejelovens § 168, og de afgiver normalt forklaring under strafansvar,
jfr. straffelovens § 158. Vidnepligten er begrænset af de sædvanlige
vidneudelukkelses- og vidnefritagelsesgrunde, jfr. retsplejelovens §§ 169 -
172. Vidneudelukkelsesgrunden i retsplejelovens § 169 (om tavshedspligt i
det offentliges interesse) finder dog ikke anvendelse, jf. retsplejelovens
§21 a, stk. 3.

I forarbejderne til retsplejelovens § 21 a er i overensstemmelse med de
sædvanlige vidnefritagelsesgrunde anført, at en tjenestemand ikke har pligt
til at udtale sig under strafansvar, hvis der er mulighed for, at der efter
afslutningen af undersøgelsen vil blive indledt tjensteligt forhør eller al-
mindelig strafferetlig forfølgning mod den pågældende.27 Personer, som
kunne risikere et disciplinært eller strafferetligt ansvar, er for under-
søgelsesretter blevet afhørt med en tilkendegivelse om, at de ikke havde
pligt til at udtale sig, og at forklaring blev afgivet uden sædvanligt vidnean-
svar.28

Selvom en tjenestemand efter omstændighederne kan afgive en urigtig
forklaring uden at ifalde ansvar efter straffelovens § 158 om falsk forklaring,
kan det ikke udelukkes at urigtig forklaring, selv hvor der måtte være en
vidnefritagelsesgrund, kan blive anset for en tjenesteforseelse.

Selvom det måtte være fristende for tjenestemænd at undlade at udtale
sig for undersøgelsesretter, er det så vidt vides ikke i nyere tid hændt, at en
tjenestemand har påberåbt sig en sådan ret. Det hænger muligvis sammen
med, at en vægring ved at udtale sig for en undersøgelsesret vil kunne
fremkalde en tjenestemandssag. Vægringen i sig selv kan ikke anses for en
tjenesteforseelse, men tjenestemandens påberåbelse af en vidnefritagelses-
grund kan danne grundlag for en mistanke om en mulig tjenesteforseelse.
Det er således ikke nogen enkel sag for en tjenestemand at beslutte sig til at
påberåbe sig en vidnefritagelsesgrund.

Er undersøgelsen ikke blevet gennemført af en undersøgelsesret, men af
en undersøgelseskommission bestående af andre end dommere, har det været

27 Folketingstidende 1989-90, tillæg A, sp. 5700.
28 Beretningen vedrørende Tamil-sagen s. 10 og beretningen om sagen vedrørende
Himmerlandsbankens. 14.
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bestemt, at afhøring af vidner skulle ske for en domstol, og ikke direkte for
kommissionen, jfr. § 4, stk. 1, i lov nr. 356 af 8. juni 1995 om undersøgelse
af den færøske banksag.

5.3 Andre rettigheder for personer, der er genstand for undersøgelsen

Et væsentligt og vanskeligt spørgsmål i forbindelse med ekstraordinære
undersøgelser er, hvorledes der gives de personer, der er genstand for
undersøgelsen, en nødvendig og tilstrækkelig retssikkerhed. Problemet må
ses i sammenhæng med, at der ikke på tidspunktet for undersøgelsens indled-
ning er grundlag for at formulere konkrete anklagepunkter mod enkelt-
personer. I det omfang dommere forestår sådanne undersøgelser, er der en
forventning om, at de retssikkerhedsgarantier, der gælder for retssagsbehand-
ling, også finder anvendelse. En forventning, der ikke kan opfyldes.

Udgangspunktet er, at der er tale om en undersøgelse til klarlæggelse af
faktum. Der skal ikke træffes endelige beslutninger, hverken vedrørende
faktiske eller retlige forhold. Undersøgelsesorganet må have adgang til i
hvert fald på et indledende stade at gennemføre en efterforskning på samme
måde som politiet.

Advokatbeskikkelse

Personer, der pålægges at aflevere skriftligt materiale eller indkaldes til at
afgive forklaring, må have ret til at få beskikket en advokat eller til at møde
med bisidder, medmindre det på forhånd med sikkerhed kan udelukkes, at
undersøgelsen kan få negative virkninger for de pågældende.

Adgang til materiale

Den beskikkede advokat og bisidderen må have krav på at fa udleveret kopi
af de dokumenter, der tjener som grundlag for afhøringen af hans klient, og
må kunne gøre klienten bekendt med materialet, medmindre betingelserne
svarende til meddelelse af et forsvarerpålæg er opfyldt, og et pålæg om
ikke at gøre klienten bekendt med materialet er meddelt skriftligt.

Den beskikkede advokat og bisidderen må have ret til at fremlægge
materiale, som klienten anser af betydning for undersøgelsen.

Grundlaget for afhøringen

En person, der afhøres, og hans advokat må have ret til på forhånd at blive
gjort bekendt med de temaer, som afhøringen vedrører. Den afhørte og hans
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advokat må også på forhånd have adgang til de sagsakter, som under-
søgelsesorganet anvender som grundlag for afhøringen, medmindre betingel-
serne for meddelelse af forsvarerpålæg er opfyldt.

Tilstede ved afhøringer

Den beskikkede advokat og bisidderen må have ret til at være tilstede, når
hans klient afhøres, og ret til at stille spørgsmål til klienten. Medlemmer af
undersøgelsesorganet bør undlade at tale med vidner, der har ret til beskikket
advokat eller bisidder, uden advokaten eller bisidderen er tilstede. Det kan
således ikke anses for anbefalelsesværdige at den, der er udpeget som under-
søgelsesleder, tager personlig kontakt med personer, der senere skal indkaldes
som vidner, selvom undersøgeren som led i undersøgelsens tilrettelæggelse
måtte finde det hensigtsmæssigt.

Tilstede ved afhøringen af andre?

Undersøgelsesorganet bør have mulighed for på et indledende stadie af efter-
forskningen at kunne afhøre, uden at andre end den afhørtes advokat er
tilstede. En sådan adgang giver næppe anledning til betænkelighed, hvis
der er tale om et undersøgelsesorgan uden dommerrepræsentation, og hvor
afhøring sker udenretligt og uden vidnepligt. ,De afgivne forklaringer vil
her være at sidestille med forklaringer givet til politirapport.

Men hvad skal gælde, hvis undersøgelsen ledes af en dommer, og
forklaringer afgives under vidneansvar, eller hvis der er tale om en under-
søgelseskommission uden dommerrepræsentation, og hvor det er bestemt,
at vidneafhøringer kun kan foretages for en dommer?

Vil det her være acceptabelt, at personer, som er i risiko for, at der bliver
gjort et retligt ansvar gældende over for dem, udelukkes fra at overvære
afhøringer, og at selv deres advokater formenes adgang?

Eller vil det på den anden side være acceptabelt, at alle personer, som er
i risiko for, at der bliver gjort et retligt ansvar gældende over for dem, skal
have krav på at være tilstede, og hvis ikke så i hvert fald deres advokater,
som skal kunne stille spørgsmål til de afhørte? Herved vil man øge rets-
sikkerheden for den enkelte, men undersøgelsens effektivitet vil efter om-
stændighederne kunne blive væsentligt nedsat.

Problemstillingen illustrerer nogle af de vanskeligheder, der opstår ved
at inddrage dommere i efterforskningen.

Er man på et indledende stade af efterforskningen, kan der være et behov
for, at der indhentes oplysninger, uden at mistænkte eller deres advokater
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deltager. Men sker der en egentlig vidneførsel med afhøring under strafansvar
og med protokollering af den afgivne forklaring, vil det ud fra retssikkerheds-
synspunkter næppe være forsvarligt, at de mistænktes advokater ikke får
mulighed for at stille spørgsmål til vidnet. Vil man tillade, at der sker
vidneafhøring, uden de mistænktes advokater far mulighed for at deltage i
afhøringen, er det tvivlsomt, i hvilket omfang en sådan indhentet vidne-
forklaring kan anvendes under en efterfølgende sag mod en mistænkt. Men
selvom det antages, at en sådan vidneforklaring ikke vil kunne påberåbes
under en efterfølgende retssag, er det ikke uden betænkelighed, at vidners
forklaringer indhentes ved en ensidig afhøring under vidneansvar.29 30

Sigtelse

Det har givet anledning til betænkelighed ved brugen af undersøgelsesretter,
at personer har været genstand for undersøgelse uden at vide, hvilke for-
hold undersøgeren overvejede at bebrejde dem. Der er ikke formuleret nogen
sigtelse, og den undersøgte ved ikke, hvilke anklager han skal forsvare sig
imod.

Baggrunden for nedsættelsen af et ekstraordinært undersøgelsesorgan
vil typisk være, at der ikke er et sådant overblik over sagen, at det kan
vurderes, om der er mulighed for at gøre personer eller virksomheder
ansvarlige eller rejse kritik af dem. Er dette tilfældet, kan det ikke med

29 Undersøgelsesretten i Tamil-sagen fulgte den fremgangsmåde, at alle bisiddere
havde adgang til overvære alle afhøringer og til at stille supplerende spørgsmål til
de afhørte. Ekstraktmateriale blev stillet til rådighed for alle bisidderne. I nogle
tilfælde undlod undersøgelsesretten at give bisidderne og de afhørte alt relevant
skriftligt materiale, der blev anvendt ved afhøringerne; en sådan fremgangsmåde er
ikke uden retssikkerhedsmæssige betænkeligheder. Når afhøringerne gennemføres
for åbne døre, kan undersøgerens fremlæggelse af papirer, der er hemmeligholdt
for vidnet og hans bisidder, fremkalde unødigt belastende situationer for vidnet.
30 Finder den kommission, der er nedsat for at undersøge den færøske banksag, at
sagen skal oplyses mundtligt, skal dette ske ved indenretlig afhøring, jfr. § 4, stk. I,
i lov nr. 356 af 8. juni 1995 om undersøgelse af den færøske banksag. Forklaring
afgives for lukkede døre jfr. lovens § 4, stk. 4. Myndigheder, virksomheder eller
personer, hvis forhold undersøges kan møde med bisidder, hvis de indkaldes til at
afgive forklaring for retten, jfr. lovens § 4, stk. 2. Af bemærkningerne til denne
bestemmelse synes at fremgå, at bisidderen kun kan overvære det retsmøde, hvori
klienten afgiver forklaring. Dette forekommer ikke som en retsikkerhedsmæssig
acceptabel løsning og bør næppe anvendes i fremtiden.
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rimelighed forlanges, at der formuleres en sigtelse eller sker en tilsvarende
præcisering af en mistanke.

På det tidspunkt, hvor sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at undersøgelse-
organet bør indse, at det faktuelle materiale vil kunne blive belastende for
personer eller virksomheder, må der være en pligt for undersøgelses-orga-
net til at gøre de pågældende bekendt hermed.

Høring

Overvejer undersøgelsesorganet at komme til et resultat, der kan være ne-
gativt for personer eller virksomheder, som er omfattet af undersøgelsen,
opstår det spørgsmål, om de pågældende skal gives adgang til at kommentere
det materiale, som undersøgelsesorganet agter at anvende som grundlag for
sin konklusion, og den påtænkte konklusion.

I de norske regler for granskingskommisjoner er anført, at personer, som
det kan blive aktuelt at rette kritik imod, bør sikres "visse" partsrettigheder,
men altså ikke fulde partsrettigheder. Personer, som det er aktuelt at rejse
kritik af, skal have adgang til at forklare sig over for kommissionen. De
skal gøres bekendt med beviser og påstande og skal have adgang til imødegå
dem.31 De norske regler omtaler ikke spørgsmålet om adgangen til at kom-
mentere en påtænkt konklusion. Som nævnt ovenfor har den norske
ombudsmand ønsket større klarhed med hensyn til reglerne om kontradik-
tion.

Fremgangsmåden i Danmark har formentlig været, at alt relevant materiale
blev forelagt de personer, som var i risiko for at blive kritiseret. Men det er
ikke blevet forelagt således, at de pågældende blev bekendt med, hvilket
faktum undersøgelsesorganet agtede at lægge til grund.

Det har ikke i Danmark været praksis, at kommissionsdomstole, dom-
merundersøgelser eller undersøgelsesretter på forhånd gjorde personer, som
man agtede at kritisere, bekendt hermed og bekendt med indholdet af den
påtænkte kritik, for at de pågældende kunne få lejlighed til at ytre sig.32 En
sådan praksis bør ikke opretholdes.

31 Se afsnit IV, punkt 4 i Justis- og politidepartementets rundskriv af 4.mars 1975.
321 beretningen om anvendelsen af ikke-screenet donorblod efter 1. januar 1986 er
oplyst, at en erhvervsvirksomhed omfattet af undersøgelsen havde anmodet
undersøgelsesdommeren om adgang til at kommentere den pågældendes konklu-
sioner. Anmodningen var blevet afslået, og virksomhedens anmodning til
justitsministeren om at pålægge dommeren at forelægge "de afsnit af resonerende
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Udgangspunktet må i overensstemmelse med reglen i retsplejelovens
§ 752, stk. 1, om politiets pligt til at gøre en sigtet bekendt med sigtelsen og
med principperne om partshøring i kapitel 5 i forvaltningsloven være, at
undersøgelsesorganet før undersøgelsens afslutning orienterer de personer
og virksomheder, som undersøgelsesorganet forventer at omtale kritisk, om
grundlaget for og indholdet af de kritiske bemærkninger, og at de pågældende
får lejlighed til at ytre sig herom. Det er muligt, at der bør gælde undtagel-
sesregler, men de skal i givet fald kun kunne finde anvendelse i ganske
særlige tilfælde.

6. Åbne contra lukkede døre

Om et ekstraordinært undersøgelsesorgan bør gennemføre sit arbejde for
åbne eller lukkede døre, må bero på en afvejning af på den ene side hensynet
til offentlighedens behov for løbende at have indsigt med undersøgelsens
forløb og eventuelle positive virkninger, der måtte følge af en sådan offentlig-
hed, og på den anden side hensynet til ikke at vanskeliggøre den efterforsk-
ning, som undersøgelsesorganet skal gennemføre, og hensynet til de insti-
tutioner og personer, som undersøgelsen rettes imod.

I Norge er granskningskommissioners møder normalt ikke offentlige. I
rundskrivet er anført, at kommissionens møder ikke er offentlige, medmindre
kommissionen bestemmer det.33

I Danmark har der været divergerende synspunkter vedrørende spørgs-
målet om åbne eller lukkede døre i forbindelse med undersøgelsesretters
virksomhed. Justitsministerens forslag til § 21 a i retsplejeloven indeholdt
en bestemmelse om, at undersøgelsen skulle foregå for lukkede døre. Forsla-
get gav anledning til en del debat i Folketinget, og der blev i stedet vedtaget
en bestemmelse om, at justitsministeren i særlige tilfælde kan bestemme, at
undersøgelsen skal ske for lukkede døre. Tamil-sagen startede som ovenfor
nævnt for lukkede døre, men statsministeren bestemte, at dørene skulle åbnes.
Dette gav anledning til en senere lovændring, hvorefter kompetencen til at
bestemme dørlukning blev tillagt undersøgelsesretten.

eller argumenterende karakter, som vedrører... til kommentar forinden trykning"
blev ikke imødekommet med den begrundelse, at Justitsministeriet "af principielle
grunde....helt vil overlade tilrettelæggelsen og gennemførelsen af sådanne
dommerundersøgelser til den pågældende dommer." (Beretningen s. 16-17).
33 Bratholm l.c, s. 198.
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Tanken om at undersøgelsesretters virksomhed skal foregå for åbne døre,
hænger nøje sammen med det forhold, at undersøgelsesretters virksomhed
anses som en del af den judicielle proces, og at udgangspunktet for en
domstols virksomhed er, at retsmøderne holdes for åbne døre.

Det er på dette punkt, man er gået galt i byen. Det er ganske misvisende
at sidestille en undersøgelsesrets virksomhed med en judiciel proces. Det,
der er tale om, er, at egentlig efterforskningsvirksomhed i ganske ekstra-
ordinære tilfælde er blevet lagt i hænderne på et særligt undersøgelsesorgan.
Dette gør ikke efterforskningsvirksomhed til en domstolsproces. Derfor bør
retstilstanden på dette punkt ikke opretholdes.

Når politiet efterforsker en sag, tillægges det væsentlig betydning, at
politiet kan indhente oplysninger, uden at mistænkte på det indledende trin
af efterforskningen er bekendt med politiets materiale. Der er næppe nogen,
der vil stille krav om, at politiets efterforskning skal ske i fuld offentlighed.

For sager, der verserer for domstolene, gælder såvel i straffesager som i
civile sager den regel, at et vidne, der skal afgive forklaring, ikke må påhøre
et andet vidnes forklaring.

Åbne døre reducerer undersøgelsesorganets mulighed for at gennemføre
en efterforskning, der giver en korrekt afdækning af et hændelsesforløb. I
de tilfælde, hvor afhøringer gengives i medierne, er det vanskeligt at undgå,
at gengivne forklaringer påvirker senere førte vidners udsagn.

Hensynet til undersøgelsens effektivitet taler således for lukkede døre.
Hensynet til de personer, der skal afgive forklaring, og som muligvis

bliver genstand for undersøgelsen, taler med betydelig vægt for lukkede
døre. De må have mulighed for, når talen alene er om en efterforskning, at
kunne redegøre for egne forhold og forhold til overordnede kolleger eller
til politikere, uden at deres forklaringer umiddelbart og løbende gengives i
medierne. Det vil kunne forvolde en ganske unødvendig skade for de afhørte.
I den forbindelse skal man være opmærksom på, at undersøgelsesprocessen
ikke er en partsproces med en ligestillet præsentation af modsatrettede syns-
punkter. Dette indebærer, at mediernes dækning af afgivne forklaringer let
vil kunne give et misvisende og for de afhørte skadeligt billede. Bratholm
har rammende anført, at det er vanskeligt at tænke sig offentlighed uden
samtidig at have et partsprincip således, at de berørte parter eller deres
repræsentanter kan varetage partsinteresserne under møderne.34

34 Bratholm l.c,.s. 199.
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I Danmark gennemføres tjenestemandssager for lukkede døre. Det må
på den baggrund anses for mindre konsekvent, hvis den forundersøgelse,
som skal danne grundlag for en afgørelse om, hvorvidt en tjenestemandssag
skal rejses, sker for åbne døre.

Offentlighedens anerkendelsesværdige interesse i at få kendskab til den
sag, der er genstand for undersøgelsen, vil fuldt ud blive varetaget ved, at
undersøgelsesorganets beretning og eventuelt forhørsprotokoller m.v. bliver
offentliggjort i forbindelsen med beretningens afgivelse.35

Hensynet til efterforskningens effektivitet og til de personer, der er gen-
stand for efterforskningen, taler også for, at medlemmerne af under-
søgelsesorganet, og de personer, der bistår organet, er pålagt den sædvanlige
tavshedspligt, der gælder for personer, der udøver et offentligt hverv.

7. Afsluttende overvejelser

I Danmark har man i år kunnet fejre retsplejelovens 80 års dag. Den
retsplejereform, der blev gennemført i 1916, hvilede på et domstolssystem,
der rakte tilbage til tiden før Danmarks første forfatning fra 1849. Der har
således været tid til at opbygge og udvikle en retspleje, hvor de institutio-
ner og de personer, der nu udfylder hvervet som dommere, anklagere, forsva-
rere og advokater, har en uddannelse og en arbejdstradition, der giver et
solidt grundlag for arbejdets udførelse. Dette indebærer, at der inden for et
ganske bredt område er en fælles opfattelse af, hvad der er korrekt og ønskelig
adfærd for at sikre en forsvarlig retspleje. Den tillid, der grundlæggende er
til domstolene, hænger sammen hermed.

De ekstraordinære undersøgelsesorganer har en hybrid udøvende og
judiciel karakter. Deres virksomhed udgør et væsentligt element i retslivets
organisation. Der er ikke i forbindelse med brugen af ekstraordinære
undersøgelsesorganer opstået en praksis og tradition, der giver den ønskede
sikkerhed for, at tingene går til på en fuldt forsvarlig måde. Reglerne for
undersøgelsesorganernes virksomhed er ikke færdigudviklede, og der er
usikkerhed om, hvilket indhold reglerne bør have. De personer, der arbejder

35 Lov nr. 356 af 8. juni 1995 om undersøgelse af den færøske banksag bestemmer,
at vidneforklaringer afgives for lukkede døre. Den beretning, som undersøgelses-
kommissionen afgiver, skal offentliggøres, jfr. lovens § 7. Det er således i forbindelse
med denne lovs vedtagelse lykkedes at skabe tilstrækkelig forståelse for det ønskelige
og hensigtsmæssige i, at undersøgelsen gennemføres for lukkede døre, og at offentlig-
hedens interesser fyldestgørende tilgodeses ved en offentliggørelse af beretningen.
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med disse sager, mangler den tradition og erfaring, der kendes fra domstol-
enes virksomhed.

Medlemmer af undersøgelsesorganer, de, der står for afhøringerne, og de
afhørtes advokater og bisiddere, er de nærmeste til at have indsigt i og
forståelse for ekstraordinære undersøgelsesorganers virke. Der er for denne
personkreds en særlig opfordring til at være opmærksom på, om der gives
ekstraordinære undersøgelsesorganer sådanne vilkår, at undersøgelsesorga-
nerne har mulighed for at opfylde deres funktion uden, at de personer, der
er genstand for undersøgelserne, lider unødig overlast, og uden, at tilliden
til den myndighed, som stiller personer til rådighed for undersøgelses-
arbejdet, formindskes.


