
Beskyttelsen mod overvågning i den 
fysiske og elektroniske verden 





Torsdag 21. august kl. 13.30 – 15.00

Sektionsmøde

Beskyttelsen mod overvågning i den fysiske
og elektroniske verden

 
(Se siderne 457-479 i Bind I) 

Referent: universitetsstipendiat Inger Marie Sunde, Norge
Korreferent: fhv. folketingsdirektør Ole Stig Andersen, Danmark

Debatleder: universitetsstipendiat Ragna Aarli, Norge

Universitetsstipendiat Ragna Aarli, Norge:
Jeg vil ønske velkommen til debatt over temaet ”Overvåkning i den fysiske og elek-
troniske verden”. Vi har et tema som fremstår som et paradoks. Spørsmålet er om vi 
trenger beskyttelse mot tiltak som er satt i verk for å beskytte oss. Men om vi skal 
bruke sommerens aviser som en temperaturmåler så tror jeg at dette er ett av de te-
maer som er av aller størst offentlig interesse her på dette juristmøtet. Jeg har gleden 
av å presentere referenten vår, Inger Marie Sunde. Hun er universitetsstipendiat ved 
Universitetet i Oslo. Hun har tidligere vært førstestatsadvokat i Økokrim der hun 
ledet datakrimenheten som gikk over til å bli kalt Politiets datakrimsenter. Og hun er 
også forfatter av boken Lov og Rett i Cyberspace. Vær så god, Inger Marie Sunde.

Universitetsstipendiat Inger Marie Sunde, Norge:
Referenten indledte med en redegørelse for hovedkonklusionerne i referatet, jf. be-
retningens bind I s. 457-479.

Universitetsstipendiat Ragna Aarli, Norge:
Da vil jeg takke Inger Marie Sunde for en tankevekkende introduksjon til temaet. 
Ko-referenten som skal ta stilling til tesene er forhenværende folke tings direktør, Ole 
Stig Andersen. Han er ikke bare forhenværende folketings direktør, han er også tidli-
gere sjef for PET, Politiets Efterretnings tjeneste. Han er tidligere generalsekretær for 
Advokatsamfunnet og han har tidligere under vist i menneskerettigheter ved Univer-
sitetet i København. Han skulle være godt skodd til oppgaven.

Fhv. folketingsdirektør Ole Stig Andersen, Danmark:
I.	Indledning
Kampen mod terror har anbragt os i en situation, hvor beskyttelse mod overvågning 
er blevet et vigtigt samfundsspørgsmål.
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Vi jurister indser nødvendigheden af, at man i et demokrati sætter grænser for 
den fysiske og elektroniske overvågning af borgerne, men den igang værende ud-
vikling med et stigende overvågningstryk kan vanskeligt bremses på grund af selv-
samme demokrati. 

De ansvarlige politikere vil i deres beslutninger (også) tage hensyn til, at de skal 
genvælges, hvilket får som konsekvens, at de i vores nutid må sikre sig, at politi 
og efterretningstjenester ikke begrænses i deres muligheder for at hindre terror-
handlinger. Vælgerne følger med fra første parket, når disse monstrøse handlinger 
finder sted, og man vil aldrig kunne tilgive den minister, der ikke har gjort alt for at 
forhindre, at dette kunne ske.

 I Den Kolde Krigs tid var det hele meget nemmere. Efterretnings tjene sten kun-
ne den gang uden politiske konsekvenser holdes på smalkost såvel med hensyn til 
ressourcer som beføjelser. Var Danmark blevet ind lem met i Sovjet unionen, ville 
der ikke efterfølgende være blevet afholdt et folke tings valg, hvor den ansvarlige 
minister skulle stå til ansvar over for vælgerne. 

I et samfund med et stigende overvågningstryk skabes der angst, og mis tilliden 
vokser, således at sammenhængskraften i de sociale strukturer udsættes for pres. I 
denne situation bliver der behov for at finde syndebukke, der får ansvaret for den 
negative udvikling. Dette ser vi klart en tendens til i Danmark. 

Osama Bin Laden kan, hvis han er i live, med tilfredshed konstatere, at terror-
angrebet i New York 11/9 har betydet en begyndende svækkelse af nogle centrale 
værdier i de vestlige demokratier. Vores demokratier er begyndt at fortære sig selv.

II.	Om	overvågning/overvågningssamfund	(tese	1	og	2)
Referenten udtrykker i sine to første teser to indlysende sandheder ved rø-

rende begrebet overvågning. I første tese anfører hun, at fordi ingen ved, hvad 
overvågning er, så ved ingen, hvad de er imod. I anden	 tese siger hun, at over-
vågningsspørgsmål ofte forveksles med andre spørgsmål.

I sin sammenfatning præciserer hun, at hun til brug for sine retlige over vejelser 
vil anvende ordet overvågning med sigte på kontrol foranstalt ninger, som bl.a. in-
volverer brug af personoplysninger, og som iværksættes af hensyn til national sik-
kerhed eller for at forebygge eller opklare forbrydelser.  

Referentens forståelse af ordet kan jeg imidlertid tiltræde, og den svarer til den 
første registrerede brug af ordet på dansk i Berlingske Tidende den 8/2 1805:

”Samtlige Overøvrigheder ere af Cancelliet under 1 ste Decbr. f.A. til skrevne 
at overvaage, at ingen Forsamlinger af Almuen, under påskud af Guds  dyrkelse og 
Opbyggelse…holdes i deres Distrikter”. 

I Norge hed den norske sikkerhedstjeneste tidligere uden omsvøb Politiets 
Overvågningstjeneste eller kort POT. Anvendelse af ordet overvågning i denne 
sammenhæng fremhævede den nationale sikkerhedstjenestes kerneaktivitet, hvil-
ket svarer til referentens brug af ordet. 

I Danmark anfører den danske sikkerhedstjeneste PET på sin hjemmeside, 
at tjenesten i sin efterretningsvirksomhed har til hovedopgave ”at overvåge og 



Beskyttelsen mod overvågning i den fysiske og elektroniske verden 127

efterforske handlinger eller foretagender, som kan udvikle sig til at blive en fare for 
rigets selvstændighed og sikkerhed og den lovlige samfundsorden samt forhindre, 
at sådanne handlinger eller foretagender realiseres eller udvikler sig.”

Overvågning forstået på den nævnte måde indbefatter en række handlinger, 
som, hvis de ikke blev udført af myndighederne med hjemmel i loven, ville udgøre 
aktuelle eller potentielle krænkelser af privatlivets fred. Et effektivt overvågnings-
samfund er jo netop et samfund, hvor privatlivets fred ikke eksisterer. Herved ender 
vores overvejelser i Den Europæiske Menneske rettig hedskonventions (EMRK’s) 
art. 8 om privatlivets fred.

Der gives ikke noget svar på, hvornår ’overvågningssamfundet’ har udvik  let 
sig i et uacceptabelt omfang. EMRK art. 8 og EMD’s omfattende praksis giver kun 
bidrag til et svar, og jeg er enig med referenten i, at den kumulative effekt af de små 
digebrud ikke er til vurdering for EMD. Hvornår når vi den uacceptable grænse for 
det stigende overvågningstryk?

Det er min opfattelse, at mange af os godt kan – og det nødsages vi under alle 
omstændigheder til – leve med, at oplysninger om os er spredt rundt om kring i 
forskellige databaser, når blot det sikres, at der er effektive regler mod misbrug, 
herunder mod samkøring af diverse registre, og at der er stramme regler for opbe-
varing og sletning af oplysninger. 

Jeg vil prøve med henblik på dagens debat at nærme mig begrebet over-
våg  ningssamfund. Dette gør jeg ved at forestille mig det ’fuldendte’ over våg-
ningssamfund – som samfundet i Orwells 1984 – og så opstille forskellige pejle-
mærker eller parametre, der kendetegner et sådant samfund. Det er ikke min tanke, 
at alle disse pejlemærker skal debatteres, men jeg vil gerne vurdere situationen 
og udviklingen i Danmark på grundlag af disse kriterier. Jeg tager udgangspunk-
tet i Politiets Efterretningstjeneste (PET), som er den nationale sikker hedstjeneste, 
som på den ene side har hovedansvaret for vores sikkerhed og som på den an-
den side for at opfylde sit ansvar har vidtgående beføjelser. I ’1984’ hed tjenesten 
Kærlighedsministeriet.

Mine parametre er følgende:
1. Manglende politisk kontrol med sikkerhedstjenesten
2. Adgang til (stort set) alle personoplysninger i landet
3. Manglende retsgarantier/retssikkerhed
4. Hemmelig tjeneste
5. Brug af tortur
6. Tv-dækning af det offentlige rum
7. Samfundsmæssigt magtfuld
8. Elektronisk overvågning (FE)
Jeg vil kun koncentrere mig om kriterierne 2 og 3. Bliver der tid, kan vi jo også 

drøfte kriterium 8. Det er min opfattelse, at FE juridisk kan have hjemmel til at gøre 
det samme, som FRA gør i Sverige.

Ad 2: Adgang til (stort set) alle personoplysninger i landet



128 Inger Marie Sunde

Dette er væsentligt for vores diskussion, og referentens fremstilling inde holder 
meget nyttige problemstillinger på dette område. 

Er dette parameter opfyldt i et land, kan man billedligt betragte sikkerhedstjene-
sten som en edderkop, der sidder midt i samfundsnettet med fuldt overblik over hver 
enkelt af os. Og hvad værre er, vores edderkop kan i virke ligheden sidde fast i et 
globalt spind, der overvåges af en meget stor edderkop.  

I Danmark forklares dette aspekt på PET’s hjemmeside:
”Det er imidlertid ikke alene en efterretningsopgave at opretholde den indre sik-

kerhed. Det kræver en vedvarende, bredspektret og samordnet indsats fra en lang 
række myndigheders side. Her har Politiets Efterretningstjeneste som national sik-
kerhedsmyndighed selvsagt en central rolle i bestræbelserne på at sikre, at der i for-
hold til de enkelte delkomponenters bidrag er retning og substans på den samlede 
indsats.” 

Og PET har i 2. terrorpakke fået styrket sin rolle som ’edderkop’ i betyde lig grad.
Der er således indført en bestemmelse, hvorefter PET kan indhente oplys ninger 

fra andre forvaltningsmyndigheder, i det omfang oplysningerne må an ta ges at have 
betydning for varetagelse af tjenestens opgaver vedrørende fore byggelse og efter-
forskning af overtrædelser af straffelovens kap. 12 og 13. PET’s vurdering på dette 
punkt kan ikke reelt efterprøves. Som bestemmelsen er formuleret, vil en forvalt-
ningsmyndighed ikke kunne afvise en begæring fra PET.

Bestemmelsen fraviger reglerne i forvaltningsloven og persondataloven. Efter 
den tidligere retstilstand kunne PET på en mere besværlig måde få udle ve ret sensitive 
oplysninger fra andre myndigheder. Det fremgår imidlertid af bemærkninger til lov-
forslaget, at der ikke alene er tale om procedure mæssige lettelser. PET vil også kunne 
anmode om løbende at modtage oplys ninger om en navngiven person, og man kan, 
hvis en person ikke kan navn gives, også anmode om oplysninger om alle personer, 
der i en periode har rettet hen vendelse til myndigheden.

PET kan nu løbende nu udveksle oplysninger med Forsvarets Efter ret nings  tjeneste. 
I denne forbindelse kan også nævnes, at man i Danmark i stigende om fang er 

begyndt at inddrage private virksomheders databaser i overvåg nings virksomheden. 
Edderkoppen har fået underentreprenører.

Udbydere	af	 telenet	og	 teletjenester skal ifølge de danske regler foretage regi-
strering og opbevaring i 1 år af oplysninger om teletrafik, som PET så – om nødven-
digt ved retskendelse – kan kræve udleveret. Bestemmelsen indebærer, at de berørte 
virksomheder i givet fald skal registrere oplysninger, som man ikke tidligere har haft 
brug for at registrere. De nye bestemmelser har ikke bare i EU, men også i Danmark 
givet anledning til en omfattende debat. I en bekendt gørelse – logningsbekendtgø-
relsen – er der opstillet en liste over alle de data, der skal registreres og opbevares. 
Af de opbevarede data kan man bl.a. konstatere, hvilke hjemmesider man har besøgt 
inden for det sidste år, hvilket vistnok ikke er en følge af direktivet. Denne registre-
ring og opbevaring af store datamængder har efter min opfattelse noget at gøre med 
overvågning.
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Også luftfartsselskaberne	har efter den 2. Terrorpakke i 2006 fået pligt til i 1 år 
at opbevare passagerlister og oplysninger om booking. Disse oplys ninger kan uden 
retskendelse af politiet kræves udleveret til brug for fore byggelse og efterforskning 
af straffelovens kapitel 12 og 13. Politiet har i længere tid kunnet henstille bl.a. til 
private	virksomheder at foretage tv-over vågning, og man kan give pålæg med hensyn 
til kvaliteten af optagelserne og længden af opbevaringen af disse. 

Et skridt videre har man gået i lovgivningen om hvidvaskning og nu også finan-
siering af terrorisme. Her skal banker	og	andre	finansielle	virksomheder ikke alene 
registrere data, men selv foretage efterforskning. 

Udviklingen er interessant og bekymrende af flere grunde. For	det	første stilles 
der nu krav om, at de pågældende virksomheder skal registrere oplys ninger, selvom 
de ikke har gjort det tidligere. For	det	andet skal oplysningerne være til rådighed 
for politiet i op til 1 år. For	det	 tredje kan data, der udleveres til politiet, opbeva-
res dér i hvert fald så længe, som der er brug for dem, og PET er ikke omfattet af 
Persondataloven.  

PET har også fået mulighed for efter forudgående retskendelse at foretage data-
aflæsning ved installering af et såkaldt snifferprogram, som referenten om taler. Her-
efter kan man følge indholdet af kommunikationen over Inter nettet. Man kan også 
følge den mistænkte ind på diverse hjemmesiders chatrum og måske også de private 
chatrum, der oprettes i tilknytning hertil. Refe renten har nogle tekniske bemærknin-
ger til denne udvikling, som jeg vender tilbage til.

Man kan nu også få kendelse om aflytning	af	personen og ikke telefonen, hvilket 
indebærer, at man meget vel kan aflytte telefoner, som ikke tilhører den mistænkte.

Jeg vil tillade mig at konkludere, at vi for dette parameters vedkommende i Dan-
mark kan se et skred henimod et overvågningssamfund. 

Ad 3: Manglende retsgarantier/retssikkerhed. 
  I et overvågningssamfund, således som jeg forstår dette, vil sikkerheds-

myndigheden ikke være bundet af de normale retsgarantier, og der vil derfor ikke 
være retssikkerhed.

 Lad mig også knytte nogle få bemærkninger til begrebet retssikkerhed, som re-
ferenten gør brug af.

 For Danmarks vedkommende kan jeg oplyse, at ordet første gang blev an vendt 
den 7/2 1843 i Berlingske Tidende, som optog et brev af den 7. februar 1843, udfær-
diget af Søren Kierkegaard, som skrev:

”Derfor staaer den Sætning, som ’Fædrelandet’ opstiller, fast som Rundetaarn: 
Politiet må ikke anstille noget Forhør, før det har forvisset sig om, at en Forbrydelse 
er begaaet. Kan politiet gjøre det, saa er det ude med Retssikkerheden.”

Retssikkerhed for Søren Kierkegaard vedrører altså forholdet mellem borger og 
den magtudøvende myndighed. ”Politiet må ikke anstille forhør”, siger han. Denne 
betydning vil jeg fastholde i det følgende, selvom jeg godt ved, at begrebet har mange 
forskellige betydninger i dag. Forstået på denne måde indebærer begrebet, at der ikke 
er retssikkerhed i et over våg nings samfund. 
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Denne forståelse af begrebet retssikkerhed harmonerer i øvrigt godt med refe-
rentens forståelse af ordet overvågning. Det er relationen mellem borgeren og de 
magtudøvende myndigheder, det drejer sig om.

a. For Danmarks vedkommende kan man provokatorisk hævde, at PET i realiteten 
ikke er bundet af EMRK.  I art. 8 om privatlivets fred gøres der fx undtagelse for ind-
greb ”for så vidt det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokra-
tisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets 
økonomiske velfærd for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden 
eller sædeligheden eller for at beskytte andres ret og frihed” Undtagelsen omfatter altså 
det mest væsentlige i PET’s og andre sikkerhedstjenesters arbejdsområder. 

b. Persondataloven	gælder ikke for PET i Danmark, hvilket i vores elektroniske 
tidsalder er af væsentlig betydning. 

Vi har dog et udvalg, Wamberg-udvalget, som skal godkende PET’s registrerin-
ger. Det fungerede i gamle dage, hvor man ikke havde EDB. Nu behøver man ikke 
at registrere personer, idet man har effektiv fuldtekstsøgning. Jeg ved, at Wamberg-
udvalget i skrivende stund har fremsat forslag til justitsministeren med henblik på at 
sikre fortsat kontrol.

c. Politiets Efterretningstjeneste er som andre offentlige myndigheder om fattet 
af forvaltningsloven	og	lov	om	offentlighed	i	forvaltningen. Begge disse love inde-
holder imidlertid bestemmelser, som gør det muligt at undtage op lys ninger, det er 
nødvendigt at beskytte af hensyn til rigets sikkerhed og landets forhold til udenland-
ske samarbejdspartnere og fremmede magter. Det bety  der i praksis, at en stor del 
af efterretningstjenestens oplysninger og korre spon dance ikke vil være undergivet 
aktindsigt og derfor ikke vil være til gængelig for offent ligheden

d. Spredt omkring i retsplejeloven er der gjort undtagelse af hensyn til PET’s ar-
bejde. PET nævnes ikke med navn, men der anvendes kriterier som ’overtrædelse af 
straffelovens kap. 12 og 13’ eller ’statens sikkerhed’ og ’fremmede magter’. De fleste 
begrænsninger omfatter også anden alvorlig kriminalitet. 

III. Om EMRK (tese 3 og 4)
Som nævnt foran er det stigende overvågningssamfund en trussel mod Privat-

livets	fred, som er beskyttet af art. 8 i EMRK. I tese 3 og 4 rejser referenten nogle 
spørgsmål, som vedrører EMRK. 

I tese 3 anfører hun, at EMRK ikke ud fra en retlig logik er tilstrækkelig til at 
dæmme op for den stigende overvågning, Der skal, siger hun, politisk vilje til at løfte 
sig op over art. 8’s minimumskrav. I tese 4 uddybes dette syns punkt med hensyn til 
åben Tv-overvågning.

Jeg er enig i, at EMRK art. 8 ikke kan bremse op for den negative udvik ling med 
mere og mere overvågning. Der er tale om minimums standarder, og undtagelsesbe-
stemmelsen i stk. 2 er rummelig. Den indbefatter bl.a. hensynet til statens sikkerhed. 

Referentens gennemgang af EMD’s domme vedrørende Tv-overvågning under-
streger problemet, og EMRK art. 8 har indtil nu ikke været en hindring for gennem-
førelsen af staternes ønske om logning af data (’data retention’). 
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EMRK vil naturligvis altid være et nyttigt supplement, som kan bremse op for de 
mest fantasifulde ideer.

Man kan efter min opfattelse diskutere, om det er et problem, at der er Tv-over-
vågning af offentlige rum. Det er det ikke for mig, selvom der naturligvis er en græn-
se for det acceptable. 

Det, der for mig er problemet, er, om politiet kan lægge pres på private firmaer for 
at få disse til at gennemføre Tv-overvågning, om politiet engang kan påbyde private 
at opsætte kameraer, om der bør gennemføres begræns ninger i politiets adgang til at 
gemme egne og private Tv-optagelser, og om det bør forbydes, at politiet (engang 
i fremtiden) får mulighed for at styre de private Tv-apparater. I Danmark anbefa-
lede den tværministerielle arbejds grupper, at ”de relevante myndigheder indleder en 
intensiveret undersøgelse af de teknologiske muligheder for – på særligt udvalgte 
steder – at kunne etablere helt eller delvist automatiserede overvågningsfunktioner, 
herunder navnlig an vendel sen af systemer, der kan aflæse biometriske data relateret 
til gen kendelse af konkrete personer eller adfærdsmønstre.”

Der er mange udviklingsmuligheder på dette område. 
IV. Kontrol med politiets teknologi (tese 6) 
I tese	6 gør referenten gældende, at retssikkerheden kræver kontrol med politiets 

teknologi. Dette er jeg enig i. 
Jeg deler fuldt ud referentens bekymringer med hensyn til dansk politis brug af de 

såkaldte ’sniffer-programmer’.
De mest avancerede af de snifferprogrammer, der findes i dag, er udviklet af hack-

ere, og bruges til at aflure internetbrugere bankoplysninger og andre følsomme oplys-
ninger. Det er uklart, om hackere let kan finde ud af, hvilke computere der i øjeblikket 
er udsat for overvågning, men de kan utvivlsomt ved at frigive en ny virus tage fordel 
af de oplysninger politiet finder. Politiet og efterretningstjenesterne er jo ikke klogere 
eller bedre end de velorgani serede it-kriminelle. Udviklingen af såkaldte Botnet gør 
(næsten) alt muligt for kriminelle og fremmede efterretningstjenester.

Men problemet er ikke begrænset til anvendelse af Internettet. Skræm mende nyt 
isenkram må også give anledning til retssikkerhedsmæssige overvejelser. 

Der vil trådløst kunne overføres et aflytningsprogram til vores mobil telefoner ved 
brug af blue tooth teknologi eller ved afsendelse af en MMS til ens mobil (er på 
trapperne).

Der udvikles allerede radarer, som kan ’se’ gennem vægge.
Vi får nok lov til at beholde vores frihed til at tænke, men en dag vil det teknisk 

blive muligt at ’aflytte’ vores tanker ved udvikling af de eksisterende og allerede 
meget raffinerede løgnedetektorer. Man er allerede kommet så vidt, at sikkerheden i 
maskinernes vurderinger er over 90 %. Man kunne jo starte med – naturligvis efter 
domstolskendelse – at udspørge særligt udvalgte samfunds  kritiske individer. Brugen 
af sådanne maskiner vil kunne blive særdeles effektiv, såfremt nægtelse af at medvirke 
vil medføre alvorlige sanktioner. Har man rent mel i posen, har man intet at frygte.
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Anvendelse af Radio Frequency Identification (RFID), som bruges til identifice-
ring og lokalisering ved radiobølger, stiller allerede nu en lang række spørgsmål om 
brug til overvågning og dermed misbrug. Systemet fungerer ved, at et tag – de mest 
avancerede på størrelse med et halvt sandkorn – på sættes eller inkorporeres på en 
person eller et objekt som fx et klædnings stykke.

Man kan digitalisere nyfødtes blodprøver i Seruminstituttets blodbank.
Fremtidige SIM kort vil sikkert kunne udstyres med tracking device, og der vil 

være fortsat øgede muligheder for at følge med i vores brug af Inter nettet m.v.
Hvad kan vi jurister gøre?
Som udgangspunkt ingenting. Jeg vil dog gerne rejse det spørgsmål, om man 

kunne indføre en ordning, således at politiets og efterretningstjenesters anvendelse af 
ny teknologi skal vurderes af sagkyndige, som bl.a. skal vurdere konsekvenserne af 
de nye efterforskningsmidler og -metoder. Kunne et sådant sagkyndigt organ henlæg-
ges under Nordisk Råd? Der er jo ikke tale om militære hemmeligheder. På denne 
måde kunne de ansvarlige ministre i de nordiske lande have et bedre grundlag for 
deres beslutninger. 

V. Juraens/juristernes rolle (teserne 7 og 5)
Referenten gør i tese 7 gældende, at juraen (og dermed juristerne) kom mer til kort 

med hensyn til at begrænse det generelle overvågningstryk. Dette er jeg i det store og 
hele enig i, men jeg vil gerne brede problemet lidt ud. 

 Det er en historisk kendsgerning, at ethvert samfundssystem har som nød vendig 
forudsætning, at jurister i de forskellige forfatningsfunktioner med vir ker til at blå-
stemple systemet. 

Dommere og embedsmænd i Nazitiden fortsatte i deres fritid med at lytte til Mo-
zart og læse Shakespeare og Goethe, og mon ikke også mange af dem fuldt ud kunne 
tilslutte sig de demokratiske idealer, som var en konsekvens af den franske revolu-
tion. I arbejdstiden gjorde de deres pligt i forhold til opret holdelse og effektivisering 
af det politiske system.

Derfor vil det være passende ved en lejlighed som denne, hvor Nordens juri ster 
er samlede, at overveje det spørgsmål, om juraen og dermed juristerne inden for de 
enkelte forfatningsfunktioner kan bidrage til at bremse udvik lingen mod overvåg-
ningssamfundet, men med fortsat respekt af de demo kratiske forudsætninger. 

A. Lovgiver
1.	Undtagelsesbestemmelser	m.v.
Vi har set, at undtagelsesbestemmelsen i MRK art. 8, stk. 2, er så bredt formu -

leret, at hovedreglen i stk. 1 ikke kan beskytte mod det stigende overvåg nings tryk. 
Det samme fænomen kendes også i national ret.

Det er min opfattelse, at man i det omfang, det er muligt, bør undgå und tagel-
sesbestemmelser, der alene er baseret på begreber som ’statens sikker hed’, ’den of-
fentlige orden’ og ’hensynet til fremmede magter’. 

Under Den kolde Krig var hovedmodstanderen en supermagt med støtte af en 
række satellitstater, og der var i Danmark – selv i politiske partier – støtte til den 
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ideologi, som disse lande stod for. Dette kunne dengang begrunde de brede rets-
plejemæssige undtagelser for PET’s vedkommende. Selv, når det dre jede sig om 
efterforskningen mod terror, var der tråde til Sovjetunionens og øst  landenes efter-
retningstjenester. I dag er situationen en helt anden, og man bør overveje, om de 
nævnte undtagelsesbestemmelser kan kvalificeres nærmere.

Jeg har svært ved at forstå, hvorfor danske dommere ikke kan gives fuld indsigt 
i politiets efterforskningsmateriale i terrorsager, og det samme gælder forsvarerne, 
selvom der for sidstnævnte gruppes vedkommende kan være behov for at operere 
med undtagelser. 

Fik man reduceret hemmelighedskræmmeriet i disse sager ville domstols-
kontrollen til gavn for retssikkerheden blive styrket.

2.	Hjemmel	til	indgreb
Det samme – som under 1 anført – gælder også, når man opstiller nærmere be-

tingelser for at gribe ind i friheds- og menneskerettighederne. 
Referenten har (i tese 5) henledt min opmærksomhed på denne facet, idet hun 

efter min mening korrekt gør gældende, at indgreb i meddelelses hemmelig heden 
efter retsplejelovens regler må forudsætte, at der er en ’rimelig for modning’ om, 
at et strafbart forhold er begået, dvs. at grænsen for strafbart forsøg er passeret. 
Referentens argumentation er nu den, at PET på sin hjemme side anfører, at tjene-
sten først og fremmest driver forebyggende virk somhed, og at PET også i den fase 
anvender strafprocessuelle tvangs midler. 

 Jeg må desværre give referenten medhold.
Mistankekravet i retsplejelovens § 780, som er omdrejningspunktet i refe-

rentens argumentation, lyder således: ”Indgreb i meddelelses hemmelig heden 
må kun foretages, såfremt der er bestemte grunde til at antage, at der på den 
pågældende måde gives meddelelser eller foretages forsendelser til eller fra en 
mistænkt … ”.

Bestemmelsen fik sin formulering på grundlag af Bet. Nr. 1023 fra 1984 om 
”Politiets indgreb i meddelelseshemmeligheden og anvendelse af agenter”.

Om mistankekravet anførtes: ”mistanken skal være rimeligt og konkret begrun-
det i de foreliggende oplysninger”. Denne motivudtalelse ligger på linje med refe-
rentens opfattelse.

I virkelighedens verden må PET nødvendigvis gøre brug af straf processuelle 
tvangsmidler på et tidligt stadie i tjenestens forebyggende virk som hed. Forhånds-
viden er af afgørende betydning for en efterretnings tjeneste. Har PET behov for at 
kunne foretage indgreb på et tidspunkt, hvor mistanke kravet reelt ikke er opfyldt, 
bør dette klart fremgå af loven, og bestemmelsen bør formuleres på en sådan måde, 
at domstolene reelt kan foretage en prøvelse, og den særligt beskikkede advokat 
kan varetage sit arbejde på en meningsfuld måde.

3.	Straffelovens	bestemmelser	om	terrorisme
Gerningsindholdet i bestemmelserne om terror er efter min opfattelse blevet 

for upræcis i formuleringen, hvilket også beror på, at begrebet terror ikke kan 
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afgrænses præcist. Folketingets Retsudvalg blev fra kvalificeret juri disk hold adva-
ret mod vedtagelsen af nogle af de meget brede bestemmelser.

Jeg ved godt, at bestemmelserne er blevet til under internationale forhand linger, 
men politikerne er her blevet rådgivet af jurister, som må have indset det betænkelige 
i de meget brede formuleringer.

 Ikke bare betyder de valgte formuleringer, at borgerne meget nemt bliver 
usikre om, hvilke handlinger, der kan straffes efter straffelovens bestemmelser om  
terrorisme, når man bevæger sig uden for bestemmelsernes kerneområder, men det 
får også straffeprocessuelle konsekvenser, jfr. ovenfor.

4.	Solnedgangsklausuler
Man kunne som en bremse på udviklingen indføre de såkaldte sol	ned	gangs		klausuler.
 Disse eksempler viser efter min opfattelse, at man godt ud fra et retssikkerheds-

mæssigt synspunkt kan forbedre lovgivningen uden at man fraviger de politiske 
ønsker.

B. Domsmagten
 I Danmark er det blevet et mantra at sige, at nye beføjelser for politi og efter-

retningstjeneste kan retssikkerhedsmæssigt accepteres, når blot man kræver, at der 
er domstolskontrol. Domstolskontrol er naturligvis af stor vigtig hed, men det er ikke 
altid en tilstrækkelig kontrolforanstaltning.

Dette beror på, at domstolene, når de i efteretningssager skal godkende straf-
processuelle indgreb eller afsige editionskendelser, ikke bibringes tota liteten af den 
indsigt i sagen, som PET er i besiddelse af. Domstolen får det materiale, der efter 
PET’s skøn er nødvendigt for at tage stilling til sagen. Og processen er ensidig uden 
kontradiktion. 

Der er mange historiske eksempler på, at efterretningstjenester har baseret arbej-
det på urigtige vurderinger. Og efterretningstjenester må som tidligere nævnt altid 
tage udgangspunkt i ’worse case’.

Men der er også muligheder for fejl, som opstår gennem selve efterforskningen 
i PET.

 En åbenbar fejlkilde skal søges i PET’s brug af agenter, som i øvrigt ikke er 
underkastet domstolskontrol.

 Historien er fyldt med eksempler på agenter, der aldrig burde have været hvervet, 
og som for at bevise deres værdi har været fristet til at give oplys ninger, som set i 
bakspejlet ikke kunne holde vand, eller som var klart overdramatiserede.

En anden fejlkilde er oplysninger fra fremmede	efterretningstjenester. Disse op-
lysninger kan stamme fra kilder, som PET ikke har en jordisk chance for at kontrol-
lere. Hvad skal man mene om værdien af oplysninger om en muslim i Danmark, som 
hidrører fra Mossad eller Shin Bet? Sådanne oplys ninger kan fx være fremkommet 
ved afhøring i Israel, hvor man som bekendt godt kan leve med, at fanger udsættes 
for et vist fysisk pres under afhøringen. Og Israel står ikke alene.

Jeg vil gerne understrege, at domstolskontrollen har stor betydning, idet den tvin-
ger PET til at tænke sig ekstra om og have orden i sagerne. Fisketure forhindres. 
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Jeg hævder blot, at materialet, som forelægges domstolen i disse sager, kan være 
behæftet med fejl, og at dette kan føre til urigtige afgørelser. Processen er ikke kon-
tradiktorisk, og hverken dommeren eller den særligt beskikkede advokat har altid 
mulighed for at afgøre, om PET’s materiale er fejlagtigt eller mangelfuldt. 

Man kan hævde, at det forhold, at der efter afslutningen af et indgreb i meddelel-
seshemmeligheden, skal gives underretning,	om	indgrebet har præ ventiv betydning. 
Dette vil jeg dog ikke satse på. Der er en væsentlig und tagelsesbestemmelse, som er 
skræddersyet til PET. Retten kan efter begæ ring fra politiet beslutte, at underretning 
skal undlades eller udsættes, såfremt underretningen vil være til skade for efterforsk-
ningen eller omstæn dig hederne i øvrigt taler imod underretning. Ved efterforskning 
og indgreb over for en organisation eller gruppering vil betingelserne for at undlade 
underretning normalt være opfyldt. 

Samme problemstilling gentager sig i forhold til bestemmelserne om tilintetgø-
relse	af	det	materiale, der er opnået gennem indgrebet.

Men hvad værre er: PET kan foretage indgreb uden forudgående kendel se, så-
fremt øjemedet ellers ville forspildes. Efterfølgende skal indgrebet god kendes af ret-
ten efter nærmere regler. Såfremt retten finder, at indgrebet ikke burde være foretaget, 
er sanktionen alene, at justitsministeriet skal under rettes. 

Min konklusion er på den skitserede baggrund, at domstolenes kontrol med re-
spekten for friheds- og menneskerettighederne ikke altid er til strække lig. Det er altså 
ikke betryggende alene at henvise til domstolene, når vi skal nærme os spørgsmålet 
for dagens debat – beskyttelse mod overvågning i den fysiske og elektroniske verden.

C. Regeringsmagten (administrationen)
Jurister i statsadministrationen, her justitsministeriet og også forsvars mini steriet, 

har naturligvis ansvaret for udformningen af de lovforslag, som regeringen ønsker 
at fremsætte, og derfor er det disse jurister samt alle de juri ster, der på den ene eller 
anden måde inddrages i lovforberedelsen, som har an svaret for den fornødne lovkva-
litet, jfr. hvad jeg anførte oven for under A, 1.

Det er nærmest en politisk naturlov at henvise til, at det er politikerne, der af-
stikker kursen, som administrationen skal følge, og at man som embedsmand ikke 
har ansvaret for de politiske beslutninger. Man kan rådgive efter bedste evne, men 
politikeren bestemmer. Denne synsvinkel kan man så anvende, når man skal vurdere 
udviklingen henimod mere og mere overvågning i kampen mod terror. Også her er 
det politikerne, som har ansvaret.

Efter min opfattelse bør embedsmændene – og herunder juristerne – ikke slippe 
så nemt.

Det faktum, på grundlag af hvilket politikerne skal træffe deres beslutninger, er 
dannet bl.a. af ministerens rådgivere.

Og når man så som politiker skal tage stilling til, hvorledes terrortruslen skal 
imødegås, må man fuldt ud støtte sig på embedsmændenes vurderinger. Dette gælder 
ikke alene spørgsmålet om, hvad der er nødvendigt, men også spørgs målet, om der 
er negative konsekvenser af de anvendte tekniske løsninger.
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 Endelig er ministeren afhængig af den juridiske rådgivning, hvor der i dag i 
stigende omfang skal tages hensyn til internationale retskilder. Selv en enkelt EF-
dom kan vælte hele læsset. 

Min konklusion bliver derfor, at embedsmændene bærer et stort ansvar for ind-
holdet af de politiske beslutninger.

Det samme gælder med hensyn til gennemførelsen af den nødvendige kontrol 
med politi og efterretningstjenester. 

D. Retsvidenskaben
Det er vigtigt også at nævne, at vi har brug for, at juristerne på vores univer-

siteter blander sig i debatten og gerne – som flere gør – ytrer sig i lovgivnings-
processen. Mange af disse jurister, herunder ordstyrer og referent i dag, har et be-
tydeligt overblik over menneskerettighederne og den internatio nale retsudvikling 
på området. 

E. Grundlovsgiver
En endnu mere stringent lovgivning, en mere effektiv domstolsprøvelse og en 

forbedret kontrol med overvågningsmyndighederne vil afbøde nogle af bivirknin-
gerne af det stigende overvågningstryk. Men kan man gå videre og gøre brug af 
juraen til at beskytte os mod den fremtidige udvikling.

For mit vedkommende har jeg rejst spørgsmålet, om man i Danmark ikke bør 
arbejde for en særlig lov om menneske- og frihedsrettigheder, som skulle have 
grundlovskraft (et forfatningstillæg). Først da kan man forbedre beskyt tel sen afgø-
rende. Denne løsning vil efter min mening være politisk over kom me lig. 

Universitetsstipendiat Ragna Aarli, Norge:
Da vil jeg si takk til Ole Stig Andersen for et veldig spennende innlegg og spesielt 
for de mange konkrete forslag til juraens rolle i dette området. Referenten og ko-
referenten har i fellesskap tegnet opp et bilde av de gamle unionsfellene Danmark og 
Norge som to nasjoner som marsjerer i takt mot et overvåkingssamfunn. Danmark 
går nok litt fortere enn Norge. Hvis vi nå skal prøve å konkretisere dette brede bildet 
som er blitt tegnet opp til spørsmål for debatt fra salen, så vil jeg kanskje foreslå at 
vi konsentrerer oss om to områder. Det ene er hva som er et akseptabelt overvåkings-
trykk og f.eks. om åpen fjernsynsovervåking i det offentlige rom er akseptabelt. Ko-
referenten sier sågar at han gjerne vil bli overvåket. Det andre området er juristenes 
muligheter til å regulere overvåkingen. Inger Marie Sunde pekte på dette med tekno-
logikontroll av politiet, Ole Stig Andersen hadde en rekke forslag både til grunnlovs-
revisjon, solnedgangsklausuler og andre muligheter for grep. Spørsmålet er hvilke 
tiltak tror dere på? Hva tror dere virker? Og hvis det nå er folk som vil ta ordet så ber 
jeg om at dere leverer kontaktinformasjon. Dere blir altså overvåket her i salen. Det 
er lydopptak og vi trenger å vite hvem som har stemmen på dette lydbåndet. Presenter 
dere, og gi så gjerne visittkortet til min debattsekretær.
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Advokat Harald Hove, Norge:
Ja mitt navn er Harald Hove, i likhet med ordstyreren, fra Bergen og Norge. Det er 
et veldig bredt og vidt tema som tas opp og det er mulig at jeg ikke nå blir helt lojal 
mot ordstyrerens avgrensning av debatt, men jeg har lyst til å understreke først en 
veldig viktig ting, noe jeg er enig med referenten i og for seg i utgangspunktet, og 
det er det at dette handler veldig mye om politikk. Det handler veldig mye om lov-
givningsmaktens vilje til på den ene siden å tillate ting, og på den annen side å sette 
grenser i forhold til ting. Altså slik sett, men i forlengelsen av det, så kan det også 
handle om hvilken tyngde gir vi begrensningsreglene, altså med andre ord, hvis vi 
gir begrensningsregler av f.eks. grunnlovsrang, altså forfatningsmessig rang, så vil 
det gjøre det til mere juss eller jura i forhold til lovgivningsmakten. Så jeg tror i 
og for seg at det er et perspektiv som man i alle fall bør ha med. Men jeg synes at 
referenten avgrenser overvåkingsbegrepet mer enn jeg tror er formålstjenlig. Jeg 
skal kanskje prøve å foreta en slags spissformulering. Vi har storebrorsamfunnet fra 
Georg Orwell og 1984-boken. Spørsmålet er om vi ikke bør være mere bekymret 
for småbrødrene, altså de mange private. Jeg er ikke sikker på om det er formåls-
tjenlig å avgrense overvåkingsbegrepet alene til forholdet statsboer. Men det er 
en viktig dimensjon selvfølgelig. For å ta et eksempel. Mange av oss sørger for at 
bankene våre vet veldig mye om oss fordi at de bruker elektroniske kort i veldig 
mange sammenhenger. Det er greit det, og vi regner vel med at bankene ikke orker 
å følge med oss, men banken står i en maktposisjon i forhold til oss den dagen vi 
har et behov for å få et større lån. Hvis vi da nektes et større lån fordi det er noe med 
den adferden vi har utført, og som bankene har lagret som banken mener ikke gjør 
det tjenelig at vi får et større lån, da er det en maktposisjon mellom den som har 
innhentet informasjonen,  lagret den og som så i en bestemt situasjon aktiviserer 
den på en måte hvor tross alt man også står i en maktposisjon. Altså det er en god 
del private aktører som står i en maktposisjon i forhold til oss som enkeltindivider 
som nok ikke for den enkelte blir så veldig forskjellig fra det den staten kan gjøre 
i forhold til oss. Altså slik sett så tror jeg at overvåkingsbegrepet det er en veldig 
nyttig begrepseksersis som gjøres, men det er mulig at den kan gå litt vel langt i 
å, hvis man da sier derfor at det bare er det som er overvåking etter den snevre be-
grepsbruken som er det interessante, da er man i alle fall etter mitt skjønn gått alt 
for langt.  Dette var et par av de tanker jeg har. Jeg skal ikke bli alt for lang, men 
bare helt til slutt, terroristbekjempelse. Hva er det terroristene vil? Er det ikke ett 
eller annet med å forstyrre den vestlige samfunnsorden og måte å leve på osv.  Hvis 
man da tenker den tanken at en terrorist setter seg på Kastrup eller på Gardermoen 
eller Flesland og ser alle de fortredeligheter hver og en ut av oss må gå igjennom 
når vi skal gjennom sikkerhetskontrollen, kanskje de i noen grad ville kunne op-
pleve at de har vunnet. Jeg tror ikke at vi skal være helt fremmed for at det ligger 
en tanke i det. 
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Universitetsstipendiat Ragna Aarli, Norge:
Takk til Harald Hove. Er det kommentarer fra salen etter dette. Da er spørsmålet om 
referent eller ko-referent vil kommentere innlegget. 

Universitetsstipendiat Inge Marie Sunde, Norge:
Det ble jo veldig stille her da, så noen må jo prate. Men det hadde vært veldig fint 
å få flere innlegg for det er jo et tema det er veldig vanskelig å nærme seg akade-
misk egentlig. Når jeg valgte den begrepsbruken som jeg har redegjort for så er 
det for å prøve å isolere noen rettslige hovedproblem stillinger knyttet til bruken 
av overvåkingsbegrepet sånn at man ikke minst i det offentlige ordskiftet vet noe 
om hvilket problemtilsagn man snakker om. Samtidig så er jeg enig i Hoves poeng 
at innsamling av persondata gir informasjonsoverlegenhet hos den som har disse 
dataene, og det har man motforestillinger mot. Derfor har vi også regler for reg-
ler, og overordnede prinsipper for behandling av personopplysninger. Jeg føler at 
man i en slik debatt at man blir litt enig med seg selv om hva det er vi diskuterer, 
og tar problemene i rekkefølge. Jeg er litt opptatt av orden og rekkefølge, så det 
er egentlig det som har vært mitt innspill. Jeg synes det er å trekke overvåknings-
problematikken for langt når man sier at den generelle kontrollen av flypassasjerer 
innebærer en mistenkeliggjøring av passasjerene. Det er demagogi. Jeg mener at 
man må være konkret. Hva er det man har en innvending mot? Tror vi ikke på trus-
selbildet? Synes vi at vi skal tåle noen ulykker uansett? Vi tror ikke på beskrivelsen 
av the risk society som mange er opptatt av i dag?  Man må på en måte komme ut 
med hva er det man tror og ikke tror på. Hva man legger til grunn. Da vil vi få en 
bedre debatt også. Takk.

Fhv. folketingsdirektør Ole Stig Andersen, Danmark:
For mit vedkommende lagde jeg ret meget vægt på at komme væk fra ordet overvåg-
ning. Jeg vil hellere snakke om et overvågningssamfund, fordi jeg mener, det centrale 
må være forholdet mellem borgerne og de personer, der gennem demokratiske valg 
har magt i vores samfund. Hvad kan de – og deres embedsmænd – gøre over for os? 
Det er klart – selv i ægteskabet foregår der overvågning, så der er overvågning alle 
steder. Men jeg mener, at de væsentligste problemstillinger er i forholdet til den sam-
fundsmæssige magt og os. I virkeligheden har myndighederne jo en utrolig magt. Da 
der var enevælde i Danmark og Norge, og Sverige, der var det hele meget nemmere, 
for da vidste man, hvem der havde magten. Men magten er lige så stor i dag. Den er 
bare spredt ud på mange mennesker. Det var den relation, der for mig var vigtig, og 
det var derfor, jeg skiftede fokus fra begrebet overvågning til begrebet overvågnings-
samfund.

Universitetsstipendiat Ragna Aarli, Norge:
Er det ingen som ønsker å kommentere referenten/ko-referentens innlegg nærmere? 
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Universitetsstipendiat Inge Marie Sunde, Norge:
Jeg kan jo nevne et siste poeng da i denne sammenheng. Og det er at overvåkings-
samfunnet det har en veldig negativ klang og refererer seg til all mulig bruk av per-
sonopplysninger. Men som jeg nevnte, det moderne samfunnet er tuftet på bruk av 
personopplysninger og det moderne menneske det har en utrolig stor handlefrihet og 
det har høye krav til effektivitet og bekvemmelighet. Vi er i stor utstrekning villig 
til å gi fra oss persondata for å kunne gjøre ting på en enkel måte. Nå er vi egentlig 
over i den sosiologien som jeg snakket om innledningsvis, men derfra til et direkte 
svartsyn hvor man mente at utviklingen bare gikk utforbakke og alt ble værre, så er 
man i dag kommet frem til at vi vet jo ikke riktig hva vi sammenligner. Hvordan sto 
det til med privatlivets fred i gamle dager? I bygdemiljøer? Hvor mye visste man 
da om hva enkeltpersoner gjorde, hvem de var sammen med, hvem som var utro og 
hvem som hadde gått konkurs eller hva det måtte være. Har vi ikke en større grad 
av anonymitet i dag. I urbaniseringen som pågår over hele verden gjøres mennesker 
mer anonyme. Vi er mange, vi beveger oss mye og man si mye om myndighetenes 
informasjonssystemer, men de har faktisk også problemer med å holde rede på hvor 
borgerne er. Så man er vel mere kommet dithen at vi vet ikke riktig hva vi sammen-
ligner med, hvilken tilstand tidligere skal sammenlignes mot hva da? I dag? Hva er? 
Sammenligner vi epler og epler eller epler og pærer? Og når vi da bruker så generelle 
begreper som overvåking og alle er enige om at det er vi imot, ja da aner vi egentlig 
ikke hva vi snakker om. Takk.

Fhv. folketingsdirektør Ole Stig Andersen, Danmark:
Nu skal det ikke udvikle sig til en diskussion mellem referenten og mig, men jeg vil 
sige, at det, jeg lægger vægt på, er ikke de oplysninger, myndig hederne får om os. 
Det afgørende for mig er, at der er nogle myndigheder, der kan få mere end andre, 
og som kan få det på en måde, så det ikke kan kontrolleres. Det er min pointe. Jeg 
har overhovedet ikke noget imod, at hospitalerne ved alt om mig og fortæller alt om 
mig. Mit fokus er på de ekstraordinære ting, som sikkerhedsmyndighederne kan gøre.

Advokat Harald Hove, Norge:
Det var litt med dette om velferdssamfunnet, og i og for seg litt på et overvåkings-
begrep eller kontrollbegrep eller informasjonsinnhentingsbegrep. Hvor ligger van-
skelighetene hen? Nå husker jeg ikke akkurat ordet på det, men i Norge så var i, 
eller er vi vel antagelig i den situasjonen, men i alle fall ble det for et halvannet års 
tid siden innført et krav fra Sosialdirektoratet om at man i forbindelse med tildeling 
ut av visse typer sosialstøtte skulle innhente, altså den enkeltes saksbehandler ved 
sosialkontorene ble pålagt i den forbindelse å skulle foreta en fullstendig kartlegging 
utav en persons funksjons eevne og muligheter, som skulle sendes til Sosialdirekto-
ratet. Uavhengig nærmest ut av hvilke formål det var man søkte om hjelp til. Altså 
en veldig sterk kartlegging utav de som sto i den underordningsposisjonen i forhold 
til sosialsystemet, at man var avhengig av å få et ja der for å kunne få noe som var et 
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nødvendig hjelpemiddel. Men da skulle man redegjøre for toilettrutiner, man skulle 
redegjøre for veldig mange veldig personlige ting, og som ikke nødvendigvis hadde 
noe med forholdet og formålet til den hjelpen. Dette er politikk, ja. Men kanskje dette 
går litt på det som ko-referenten i alle fall var inne på, nemlig at vi er mange juri-
ster som sitter rundt i ulike beslutningsposisjoner i et embedsverk og det er litt sånn 
spørsmålet – skal vi av og til tenke litt den rollen at holdningen at – jo det kunne nok 
være kjekt for oss å vite dette. Men hvis vi satt i den andre posisjonen ville det være 
kjekt for oss å skulle måtte avgi alle disse opplysningene? Altså saksbehandlerne 
ved sosialkontorene reagerte kraftig på at de skulle være nødt til å utspørre folk – og 
en ting var at de skulle utspørre – men at de i tillegg skulle skrive ned – og sende 
inn. Altså det går litegranne på dette ”kjekt å vite” ”kjekt å ha”. Det går litt på dette 
forhold til flyplasskontrollen. Referenten sier at dette ikke er overvåking. Nei, men 
greit det. Men jeg må si at når jeg som reisende har sett den måten enkelte av mine 
medpassasjerer har blitt kontrollert på i et åpent rom - er det overvåkere? I alle fall ett 
eller annet som jeg veldig gjerne skulle ha latt være å se. Og hvem utsettes for dette? 
Det varierer en del, men det er ikke sjeldent de som reiser lite og som derfor minst 
vet hvordan de skal innrette seg for å la være å bli pepet på når de går igjennom den 
første kontrollen. Med andre ord, ikke i liten grad eldre damer. Jeg synes av og til at 
vi må tenke litt igjennom dette hvor mye kontroll har vi egentlig bruk for. Og i noen 
grad tørre å si at – kan dette virkelig oppfylle et formål i forhold til det vi ønsker å 
oppnå – og igjen litt – hvilken krig er det egentlig disse terroristene fører mot det 
vestlige samfunn? Vel. Nå har jeg bare gått i rollen og stillet spørsmålene, så jeg har 
ikke gått i rollen hvor jeg skal prøve å gi svarene så jeg er også enig i at her er det 
mange komplekse sider av dette, men det er noe med å...   Og det er klart at i forhold 
til banken, for å ta det eksempelet, så er kanskje litt av mitt poeng å si at vi selv med-
virker til dette ved at vi kanskje av og til har et altfor lettvint forhold til hva vi ”når 
andre får vite om oss” uten at det nødvendigvis er nødvendig heller. 

Byretsdommer Lene Sadolin-Holst, Danmark:
Mit navn er Lene Sadolin-Holst, og jeg er dommer i Københavns Byret. Jeg vil gerne 
knytte et par bemærkninger til det, som Ole Stig Andersen har sagt om magt, og at 
megen magt ligger hos den enkelte aktør, hos lovgiveren, hos den, der er ansat i et 
ministerium, men også hos dommeren. Jeg er jo en af dem, som gennem årene har 
afsagt mange kendelser om aflytning, telefon aflytning, rumaflytning og andre ken-
delser, som har meget indgribende betydning for andre mennesker. Jeg synes jo selv, 
at jeg har forvaltet den magt på bedste vis. Men samtidig ved jeg også, at jeg er dybt 
afhængig af de oplysninger, som jeg får fra en anden magt, nemlig politiet. Man kan 
sige: ”Du kan bare spørge ind til de vanskelige ting. Hvad er det egentlig for nogle 
aflytningsmetoder I bruger, hvor langt kan I gå?” Men når man står i den praktiske 
situation, er det ofte sådan, at den repræsentant, som man møder i retten, heller ikke 
har tilstrækkelig viden om, hvor langt man kan gå. I den praktiske verden står vi 
ofte som amatører over for hinanden. Både anklagemyndigheden, dommeren, men 
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i høj grad også de advokater, som møder, og som skal varetage den enkelte persons 
interesser. Viden er magt, og jeg føler selv, at magten er ved at skifte en lille smule, 
sådan at man ikke altid kan sige, at det i virkeligheden er dommerne, der bestemmer, 
hvad der skal ske. Vi har i virkeligheden mindre viden om udviklingen inden for 
det teknologiske område. Jeg hører til min skræk Ole Stig Andersen fortælle, at om 
ganske få dage kommer der et nyt program, som kan installeres på en mobiltelefon, 
og hvor man meget hurtigt kan iværksætte aflytning. Det ville jeg aldrig have fået 
at vide, hvis jeg ikke havde været her i dag og havde hørt, hvad han sagde. Jeg tror, 
at magten er ved at skifte, sådan at det er politiet – det er fint, for de skal beskytte 
os alle sammen – det er dem, de personer hos politiet, der kender teknologien, der i 
virkeligheden sidder med magten i dag. Jeg synes, at det er fornuftigt, hvis den bliver 
delt, sådan at vi andre også kan trække på den viden. Jeg mener i virkeligheden, at vi 
jurister kun kan forvalte vores magt, hvis vi har den tilstrækkelige viden. Det betyder, 
at vi også skal begynde at interesse os meget nøje for, hvad der foregår inden for det 
område, og vores domstolsstyrelse skal sørge for, at der bliver fulgt op, ved at vi kan 
søge kvalificeret oplysning om rækkevidden af teknologien i dag. Det har der ikke 
været tradition for, men det tror jeg bliver meget vigtigt i fremtiden for, at vi kan 
udøve den rolle, som vi nu er sat til, at beskytte individet i de afgørende situationer. 
Et lille hjertesuk til advokaterne. Jeg synes ofte, at man går med til alt for meget. Det 
skyldes givetvis også, at man ikke selv har det nødvendige kendskab til rækkevidden 
af teknologien i dag. Så det gælder også for advokatstanden, at man bør interessere 
sig rigtig for, hvad der foregår. Tak.

Universitetsstipendiat Ragna Aarli, Norge:
Ole Stig vil gjerne kommentere innlegget. Hvis det ikke er flere innlegg, så tror jeg 
vi setter strek etter ditt, så det blir også en sluttkommentar, og så får Inger Marie en 
sluttkommentar hvis du vil.

Fhv. folketingsdirektør Ole Stig Andersen, Danmark:
Mit indlæg skal ikke primært ses som en kritik af domstolene. Det er mere lovgiver, 
der skal hjælpe domstolene med at gennemføre en opstramning af kontrollen. Det 
kan ske ved, at man gennemfører en skærpelse af betingelserne for, hvornår der skal 
gives tilladelse til de forskellige indgreb. Jeg indser, at der ikke er meget at gøre for 
at ændre ved tingenes tilstand. Ikke engang chefen for PET eller hans medarbejdere 
er altid sikre på de oplysninger, som domstolene bliver bedt om at lægge til grund i 
sagerne. Forestil jer en palæstinenser i København, som mistænkes for at kunne ud-
vikle sig som terrorist, hvorfor PET er interesseret i ham. Forestil jer nu videre, at en 
af hans dødsfjender i Gaza, som han er rejst væk fra, er agent for den israelske efter-
retningstjeneste Mossad, og til denne giver urigtige oplysninger om palæstinenseren i 
København for at skade ham. En sådan oplysning fra en troværdig kilde har selv PET-
chefen i Danmark ikke mulighed for at vurdere. Man kan jo ikke afhøre andre tjene-
sters agenter. Så en sag kan i bund og grund hvile på et usikkert eller ligefrem urigtigt 
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grundlag. Det betyder ikke, at verden kun er sort. Hovedreglen er jo heldigvis, at 
der normalt er ræson i det hele. Jeg mener bare, at man kan stramme lidt op på kon-
trollen. Tag nu referentens analyse af lovgrundlaget i Danmark for aflytningsken-
delser. Jeg mener ikke, at PET kan leve med bestemmelsen, som den er udformet i 
dag, medmindre domstolene udviser den fornødne fleksibilitet. Mistanken, står der, 
skal være rimeligt og konkret begrundet i de foreliggende oplysninger. Det fremgår 
af lovmotiverne. Men man bliver nødt til at aflytte på et meget tidligere tidspunkt. 
Kan man først aflytte, når mistanken er rimelig og konkret begrundet, så er det for 
sent. Så er grænsen for, at man er i gang med forsøg på en strafbar handling, over-
skredet. PET’s opgave er imidlertid ikke så meget at efterforske som at forebygge, 
herunder overvåge, så der ikke sker noget. Dette bør fremgå af lovens betingelser 
for aflytning. PET’s behov for aflytninger bør ikke være dækket ind gennem en 
bestemmelse, der tager sigte på efterforskning af almindelige strafbare handlinger. 
Så jeg mener godt, at man også lovgivningsmæssigt kan stramme lidt op. Jeg går ud 
fra, at dommere kun afsiger kendelser, når der formelt er en mistænkt. Formalia er i 
orden. Men i nogle tilfælde, er lovens betingelser i virkeligheden ikke opfyldt. Mon 
det ikke også var sådan i min egen tid, men jeg mødte ikke selv i retten, og husker 
ingen eksempler. Referenten har rejst et interessant problem, som også er en af sva-
ret på dit problem i byretten. Hvor er i øvrigt advokaten henne i disse sager? Der 
er særlige advokater, der bliver beskikket, som slet ikke kender de mistænkte, men 
som skal sikre, at alt er i orden. På papiret er alt i orden. Men hvad foretager denne 
advokat sig? Jeg vil godt sige en anden ting, der vedrører kontrollen. Dengang vi 
havde Den Kolde Krig, var det nødvendigt med et betydeligt hemmelighedskræm-
meri, men så vidt jeg ved, er der ingen i Folketinget i dag, man kan mistænke for 
at være meddelere for Al Queda. Da jeg var PET-chef, vidste vi, at nogle politikere 
og andre i det offentlige liv, havde forbindelser til KGB-officerer, og derfor var der 
grænser for, hvor meget man kunne sige. Men i dag når det drejer sig om grov kri-
minalitet, som terror jo er, kan man spørge, hvorfor dommerne ikke må få tingene 
at vide? Man henviser blot til de gamle begreber ’statens sikkerhed’ og ’forholdet 
til fremmede magter’. Dommerne bliver jo formentlig udsat for et uformelt sik-
kerhedscheck, og derfor mener jeg, at man skal gøre noget ved alt dette hemmelig-
hedskræmmeri. Til sidst vil jeg sige. Jeg var i Folketinget i går i anden anledning 
og talte med nogle af betjentene om al den sikkerhed, der nu er. Så sagde de meget 
rigtigt, at når politikerne går uden for døren her, så kan man bare skyde dem ned. 
Uden for er der overhovedet ingen beskyttelse. Nej, beskyttelsen gives, når de træ-
der ind i Folketinget, fordi man ikke vil være ansvarlig, hvis der sker noget. Det er 
denne form for ansvarsfraskrivelse, der koster samfundet utrolige summer. Det kan 
jeg sige noget om, for jeg har hørt diskussioner – også mellem ministrene – om, at 
der skal være orden i papirerne. Man skal ikke kunne rejse kritik af, at man ikke 
gjorde noget. Det har været det store spøgelse og vil altid være det store spøgelse i 
den offentlige forvaltning. Tak.
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Universitetsstipendiat Inge Marie Sunde, Norge:
Nei, nå har det vært sagt så meget og jeg har vel ikke noe å tilføye etter en så forbil-
ledlig sluttkommentar som den Ole Stig ga nå. Takker også for det siste innspillet fra 
salen, fra byrettsdommeren i København, så jeg synes det har væert interessant selv, 
så takker,

Universitetsstipendiat Ragna Aarli, Norge:
Da vil jeg bare takke alle, både ko-referent, referent, debattdeltagere og alle som 
har møtt fram og vist interesse. Jeg vil minne om at denne diskusjonen kan fortsette 
imorgen kl. 15.15 når Olle Abrahamsson og Torill Øie skal snakke om kriminal-
bekjempelse og kriminalitet. Helt til slutt så har jeg lyst til å la Holberg få en siste 
replikk her i denne salen. Det kan passe. Den norske forfatteren, Ludvig Holberg, han 
studerte juss blant annet, i København. Sikkert i disse bygningene. Og han skrev også 
en lærebok, den juridiske læreboken, Morals Kierne eller Introduction til Naturens og 
Folke-Rettens Kundskab i 1716. Det var den eneste juridiske læreboken han skrev. 
Men den begrunnet han med at de danske lovene er nemlig så kortfattede at hvis ikke 
dommeren er godt inne i naturretten, kommer han ofte i knipe. Eller rettere, han kan 
ikke unngå å ta feil. I dag – 300 år etter – så ville neppe Holberg brukt den samme 
begrunnelsen og klaget over kortfattede danske lover. Antagelig ville han ha skrevet 
læreboken likevel, med en annen begrunnelse. Nemlig at dersom dagens dommere 
ikke skal komme i knipe og ikke unngå å ta feil, så må de kunne menneskerettighe-
tene for å kunne tolke de omfattende overvåkingslovene innskrenkende av hensyn til 
grunnleggende rettig heter. Takk.


