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Lovforslag nr. L 35. Fremsat den 13. december 2001 af justitsministeren (Lene Espersen) 

F o r s l a g  

til 

L o v  o m  æ n d r i n g  a f  s t r a f f e l o v e n ,  r e t s p l e j e l o v e n ,  l o v  o m  

k o n k u r r e n c e -  o g  f o r b r u g e r f o r h o l d  p å  t e l e m a r k e d e t ,  

v å b e n l o v e n ,  u d l e v e r i n g s l o v e n  s a m t  l o v  o m  u d l e v e r i n g  a f  

l o v o v e r t r æ d e r e  t i l  F i n l a n d ,  I s l a n d ,  N o r g e  o g  S v e r i g e  

(Gennemførelse af FN-konventionen til bekæmpelse af finansiering af terrorisme, gennemførelse af 
FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1373 (200 I) samt øvrige initiativer til bekæmpelse af terrorisme 

mv.) 

§1 

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 
14. september 2001, foretages følgende ændrin- 
ger: 

1.1 1.9 27, stk. 1, indsættes som 2. plet.: 
»For så vidt angår straf for forsøg finder § 21, 

stk. 3, tilsvarende anvendelse.«. 

2.1 § 77 a indsættes efter 1. pkt. : 
»Der kan under samme betingelser ske konfi- 

skation af andre formuegoder, herunder penge.«. 

3.1 § 93, stk. 1, nr. 1, indsættes som 2. pkt.: 
»2. led gælder dog ikke for juridiske perso- 

ner.«. 

4. § 114 affattes således: 

»§ 114. For terrorisme straffes med fængsel 
indtil på livstid den, som med forsæt til at 
skræmme en befolkning i alvorlig grad, eller 
uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske 
offentlige myndigheder eller en international or- 
ganisation til at foretage eller undlade at foretage 
en handling, eller at destabilisere eller ødelægge 
et lands eller en international organisations 
grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, 
økonomiske eller samfundsmæssige strukturer 
begår en eller flere af følgende handlinger, når 

handlingen i kraft af dens karakter eller den sam- 
menhæng, hvori den begås, kan tilføje et land el- 
ler en international organisation alvorlig skade: 
1) Manddrab efter § 237. 
2) Grov vold efter § 245 eller § 246. 
3) Frihedsberøvelse efter § 261. 
4) F orstyrrelse af trafiksikkerheden efter § 184, 

stk. 1, retsstridige forstyrrelser i driften af al- 
mindelige samfærdselsmidler mv. efter 
§193, stk. 1, eller groft hærværk efter §291, 
stk. 2, hvis disse overtrædelser begås på en 
måde, der kan bringe menneskeliv i fare eller 
forårsage betydelige økonomiske tab. 

5) Kapring af transportmidler efter § 183 a. 
6) Grove våbenlovsovertrædelser efter § 192 a 

eller lov om våben og eksplosivstoffer § 10, 
stk. 2. 

7) Brandstiftelse efter § 180, sprængning, 
spredning af skadevoldende luftarter, over- 
svømmelse, skibbrud, jernbane- eller anden 
transportulykke efter § 183, stk. 1 og 2, 
sundhedsfarlig forurening af vandforsynin- 
gen efter § 186, stk. 1, sundhedsfarlig for- 
urening af ting bestemt til almindelig udbre- 
delse mv. efter § 187, stk. I. 

Stk. 2. På samme måde straffes den, som med 
det i stk. 1 nævnte forsæt transporterer våben el- 
ler eksplosivstoffer. 

Justitsmin., Lovafd., j.nr. 2001-730-0466 
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Stk. 3. Endvidere straffes på samme måde den, 
der med det i stk. 1 nævnte forsæt truer med at 
begå en af de i stk. 1 og 2 nævnte handlinger.«. 

5. Efter § 114 indsættes: 

»§ 114 a. Med fængsel indtil 10 år straffes 
den, som 
1) direkte eller indirekte yder økonomisk støtte 

til, 
2) direkte eller indirekte tilvejebringer eller 

indsamler midler til, eller 
3) direkte eller indirekte stiller penge, andre 

formuegoder, eller finansielle eller andre 
lignende ydelser til rådighed for 

en person, en gruppe eller en sammenslutning, 
der begår eller har til hensigt at begå terrorhand- 
linger omfattet af § 114. 

§ 114 b. Den, som i øvrigt ved tilskyndelse, 
råd eller dåd medvirker til at fremme den krimi- 
nelle virksomhed eller det fælles formål for en 
gruppe eller sammenslutning, som foretager en 
eller flere handlinger omfattet af § 114 eller 
§ 114 a, nr. 1 eller 2, når virksomheden eller for- 
målet indebærer, at en eller flere handlinger af 
denne karakter begås, straffes med fængsel indtil 
6 år. 

§ 114 c. Den, som, uden at forholdet omfattes 
af §§ 114-114 b, deltager i eller yder væsentlig 
økonomisk støtte eller anden væsentlig støtte til 
korps, gruppe eller sammenslutning, der har til 
hensigt ved magtanvendelse at øve indflydelse 
på offentlige anliggender eller fremkalde for- 
styrrelse af samfundsordenen, straffes med 
fængsel indtil 6 år. 

§ 114 d. Den, som, uden at forholdet omfattes 
af §§ 114-114 c, deltager i en ulovlig militær or- 
ganisation eller gruppe, straffes med bøde eller 
fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende 
omstændigheder med fængsel indtil 2 år. 

§ 114 e. Med fængsel indtil 6 år straffes den, 
der under skærpende omstændigheder i strid 
med lovgivningen om ikke spredning af masse- 
ødelæggelsesvåben mv. 
1) udfører produkter med dobbelt anvendelse 

uden tilladelse, 
2) til brug for myndighedernes afgørelser om 

produkter med dobbelt anvendelse giver 
urigtige eller vildledende oplysninger eller 
fortier oplysninger af betydning for sagens 
afgørelse, eller 

3) handler i strid med vilkår, der er fastsat i 
myndighedernes afgørelser om produkter 
med dobbelt anvendelse.«. 

6. § 183. a affattes således: 

»§ 183 a. Den, som om bord i et luftfartøj, skib 
samt andet kollektivt transportmiddel eller gods- 
transportmiddel ved ulovlig tvang, jf. § 260, 
overtager kontrollen over fartøjet eller køretøjet 
eller griber ind i dettes manøvrering, straffes 
med fængsel indtil livstid.«. 

7. I § 192 a ændres »fængsel indtil 4 år« til: 
»fængsel indtil 6 år«. 

8.1 § 192 a indsættes som stk. 2.: 
»Stk. 2. På samme måde straffes den, der i 

strid med lovgivningen om våben og eksplosiv- 
stoffer udvikler eller med henblik herpå forsker 
i faste stoffer, væsker eller luftarter, som ved 
spredning virker skadevoldende, bedøvende el- 
ler irriterende.«. 

9. § 306 affattes således: 

»§ 306. Der kan pålægges selskaber mv. (juri- 
diske personer) strafansvar efter reglerne i 5. ka- 
pitel for overtrædelse af denne lov.«. 

§2 

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 
809 af 14. september 2001, foretages følgende 
ændringer: 

1. Overskriften til kapitel 71 affattes således: 
»Indgreb i meddelelseshemmeligheden, 

observation og dataaflæsning«. 

2.1 § 786, stk. 1, udgår: »offentlige«. 

3.1 § 786 indsættes efter stk. 3 som nye stykker: 
»Stk. 4. Det påhviler udbydere af telenet eller 

teletjenester at foretage registrering og opbeva- 
' ring i 1 år af oplysninger om teletrafik til brug 
for efterforskning og retsforfølgning af strafbare 
forhold. Justitsministeren fastsætter efter for- 
handling med ministeren for videnskab, teknolo- 
gi og udvikling nærmere regler om denne regi- 
strering og opbevaring. 

Stk. 5. Justitsministeren kan efter forhandling 
med ministeren for videnskab, teknologi og ud- 
vikling fastsætte regler om telenet- og teletjene- 
steudbyderes praktiske bistand til politiet i for- 
bindelse med indgreb i meddelelseshemmelig- 
heden. 
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Stk. 6. Overtrædelse af stk. 4, 1. pkt., straffes 
med bøde. Der kan pålægges selskaber m.v. (ju- 
ridiske personer) strafansvar efter reglerne i 
straffelovens 5. kapitel. 

Stk. 7. For overtrædelse af bestemmelser i for- 
skrifter, der er fastsat i medfør af stk. 4, 2. pkt., 
og stk. 5, kan der fastsættes bestemmelser om 
bødestraf. Der kan endvidere fastsættes bestem- 
melser om at pålægge selskaber mv. (juridiske 
personer) strafansvar efter reglerne i straffelo- 
vens 5. kapitel.«. 

Stk. 4 bliver herefter stk. 8. 

4. Efter § 791 a indsættes: 

»§ 791 b. Aflæsning af ikke offentligt tilgæn- 
gelige oplysninger i et informationssystem ved 
hjælp af programmer eller andet udstyr (dataaf- 
læsning) kan foretages, såfremt 
1) der er bestemte grunde til at antage, at infor- 

mationssystemet anvendes af en mistænkt i 
forbindelse med planlagt eller begået krimi- 
nalitet som nævnt i nr. 3, 

2) indgrebet må antages at være af afgørende 
betydning for efterforskningen, og 

3) efterforskningen angår en forsætlig overtræ- 
delse af straffelovens kapitel 12 eller 13 el- 
ler en overtrædelse af straffelovens §§ 180, 
183, stk. 1 og 2, 183 a, 186, stk. 1, 187, 
stk. 1, 191, 192 a eller 237. 

Stk. 2. Indgreb som nævnt i stk. 1 må ikke 
foretages, såfremt det efter indgrebets formål, 
sagens betydning og den krænkelse og ulempe, 
som indgrebet må antages at forvolde den eller 
de personer, som det rammer, ville være et ufor- 
holdsmæssigt indgreb. 

Stk. 3. Afgørelse om dataaflæsning træffes af 
retten ved kendelse. I kendelsen angives det in- 
formationssystem, som indgrebet angår. I øvrigt 
finder reglerne i § 783, stk. 1, 3. og 4. pkt., samt 
stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse. 

Stk. 4. Efterfølgende underretning om et fore- 
taget indgreb sker efter reglerne i § 788, stk. 1, 3 
og 4. Underretningen gives til den, der har rådig- 
heden over det informationssystem, der har væ- 
ret aflæst efter stk. 1. I øvrigt finder reglerne i 
§ 782, stk. 2, §§ 784-785, § 789 samt § 791 til- 
svarende anvendelse.«. 

5. § 799, stk. 1, 1. pkt., affattes således: 
»Såfremt det er af afgørende betydning for ef- 

terforskningen, at ransagningen foretages, uden 
at den mistænkte eller andre gøres bekendt her- 
med, kan retten, hvis efterforskningen angår en 

forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitel 
12 eller 13 eller en overtrædelse af straffelovens 
§§ 180, 183, stk. 1 og 2, 183 a, 186, stk. 1, 187, 
stk. 1, 191, 192 a eller 237, ved kendelse træffe 
bestemmelse herom og om, at reglerne i § 798, 
stk. 2, 1.-4. pkt., og stk. 3, fraviges.«. 

6.1 § 799 indsættes som stk. 3: 
»Stk. 3. Retten kan bestemme, at der inden for 

det tidsrum, der efter stk. 2 fastsættes i medfør af 
§ 783, stk. 2, kan foretages gentagne ransagnin- 
ger. Retten skal i den forbindelse fastsætte antal- 
let af ransagninger. Hvis særlige grunde taler 
derfor, kan retten bestemme, at der kan foretages 
et ubestemt antal ransagninger.«. 

7.1 § 802, stk. 2, nr. 2, § 805, stk. 3, og § 807 d, 
stk. 2, 1. pkt., ændres »og § 76 a, stk. 5,« til: 
»§ 76 a, stk. 5, og § 77 a, 2. pkt.,«. 

8.1 § 803, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.: 
»Andre formuegoder, herunder penge, som en 

person, der ikke er mistænkt, har rådighed over, 
kan beslaglægges som led i efterforskningen af 
en lovovertrædelse, der er undergivet offentlig 
påtale, hvis der er grund til at antage, at disse for- 
muegoder bør konfiskeres.«. 

9.1 § 806, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »kan po- 
litiet træffe beslutning om beslaglæggelse«: »og 
om edition«. 

10.1 § 807 b, stk. ],og § 807 d, stk. 1, 1.pkt., æn- 
dres »§ 803, stk. 1,« til: »§ 803, stk. 1, 1. pkt.,«. 

11. I § 807 b, stk. 2, og § 807 d, stk. 2, 1.pkt., 
indsættes efter »§ 802, stk. 2,«: »og § 803, 
stk. 1, 2. pkt.,«. 

§3 

I lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- 
og forbrugerforhold på telemarkedet foretages 
følgende ændringer: 

1. § 15, stk. 3, ophæves. 

2. I § 34, stk. 5, indsættes efter »den offentlige 
alarmtjeneste«: »eller politiet«. 

§4 

I lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbe- 
kendtgørelse nr. 67 af 26. januar 2000, som æn- 
dret ved § 23 i lov nr. 433 af 31. maj 2000, fore- 
tages følgende ændring: 
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1. I § 5, 1. pkt., indsættes efter »tilvirke«: »og 
udvikle eller med henblik herpå forske i«. 

§5 

I lov om udlevering af lovovertrædere, jf. lov- 
bekendtgørelse nr. 110 af 18. februar 1998, som 
ændret ved § 4 i lov nr. 280 af 25. april 2001, 
foretages følgende ændringer: 

1. § 2 affattes således: 

»§ 2. Udlevering af en dansk statsborger til 
strafforfølgning i en medlemsstat i Den Europæ- 
iske Union kan ske, 
1) hvis den pågældende i de sidste 2 år forud 

for den strafbare handling har haft bopæl i 
den stat, hvortil udlevering ønskes, og en 
handling, der svarer til den lovovertrædelse, 
for hvilken der søges udlevering, efter dansk 
ret kan straffes med fængsel i mindst 6 må- 
neder, eller 

2) hvis handlingen efter dansk ret kan medføre 
højere straf end fængsel i 4 år. 

Stk. 2. Justitsministeren kan på grundlag af en 
overenskomst med en anden stat fastsætte, at 
danske statsborgere kan udleveres til straffor- 
følgning i den pågældende stat, hvis handlingen, 
for hvilken der søges udlevering, efter dansk ret 
kan straffes med fængsel i mindst 1 år, og betin- 
gelserne i stk. 1 i øvrigt er opfyldt. 

Stk. 3. Gælder der i forhold til en anden stat 
ikke en af de i stk. 2 nævnte overenskomster, 
kan justitsministeren træffe beslutning om udle- 
vering af en dansk statsborger til strafforfølg- 
ning, hvis betingelserne i stk. 2, jf. stk. 1, er op- 
fyldt, og særlige hensyn til retshåndhævelsen i 
øvrigt taler derfor.« . 

2. Efter § 2 indsættes: 

»§ 2 a. Udlevering af en udlænding til straffor- 
følgning eller til fuldbyrdelse af en dom i en 
medlemsstat i Den Europæiske Union kan ske, 
hvis en handling, der svarer til den lovovertræ- 
delse, for hvilken der søges udlevering, efter 
dansk ret kan straffes med fængsel i mindst 6 
måneder. Udlevering af en udlænding til andre 
stater kan kun ske, hvis handlingen efter dansk 
ret kan straffes med fængsel i mindst 1 år. Kan 
handlingen efter dansk ret medføre kortere 
fængselsstraf, kan udlevering dog ske, hvis der 
er overenskomst herom med den pågældende 
stat.«. 

3. § 3, stk. 1, ophæves. 
Stk. 2-5 bliver herefter stk. 1-4. 

4.1 § 3, stk. 3, nr. 1, der bliver stk. 2, nr. 1, æn- 
dres »frihedsstraf« til: »fængsel«. 

5. I § 3, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »betin- 
gelserne i stk. 1-3« til: »betingelserne i § 2, § 2 a 
og § 3, stk. 1 og 2,«. 

6. § 5, stk. 3 og 4, ophæves, og i stedet indsættes: 
»Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, når 

handlingen er omfattet af 
1) artikel 1 eller 2 i den europæiske konvention 

om bekæmpelse af terrorisme, 
2) artikel 2, jf. artikel 1, i FN-konventionen til 

bekæmpelse af terrorbombninger, eller 
3) artikel 2, jf. artikel 1, i FN-konventionen til 

bekæmpelse af finansiering af terrorisme.«. 

7.1 § 13 og § 19, stk. 1, ændres »og kapitel 75 b 
om beslaglæggelse« til: », kapitel 74 om beslag- 
læggelse og edition samt kapitel 75 a om andre 
efterforskningsskridt«. 

§6 

I lov nr. 27 af 3. februar 1960 om udlevering 
af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og 
Sverige, som ændret ved lov nr. 251 af 12. juni 
1975 og § 5 i lovnr. 433 af 31. maj 2000, foreta- 
ges følgende ændring: 

1.1 1.9 11, 1. pkt., og § 16, stk. 1, 1. pkt., ændres 
»og 74 om beslaglæggelse og edition« til: », 74 
om beslaglæggelse og edition samt 75 a om an- 
dre efterforskningsskridt«. 

§7 
Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter be- 

kendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2. § 5, 
nr. 1-6, finder anvendelse på anmodninger om 
udlevering, der fremsættes efter lovens ikraft- 
træden. 

Stk. 2. Justitsministeren fastsætter tidspunktet 
for ikrafttrædelsen af retsplejelovens § 786, 
stk. 4 og 6, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 3. 

Stk. 3. § 5, stk. 3, nr. 3, i lov om udlevering af 
lovovertrædere, som affattet ved denne lovs § 5, 
nr. 6, finder først anvendelse på, anmodninger 
om udlevering, der fremsættes efter, at FN-kon- 
ventionen til bekæmpelse af finansiering af ter- 
rorisme er trådt i kraft mellem Danmark og ved- 
kommende fremmede stat. 
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§8 

Justitsministeren fremsætter i folketingsåret 
2005-06 forslag om revision af retsplejelovens 
§ 786, stk. 4, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 
3. 

§9 
Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og 

Grønland. 

Stk. 2. § 1 kan ved kongelig anordning helt el- 
ler delvist sættes i kraft for Færøerne med de af- 
vigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger. 

Stk. 3. § 5 kan ved kongelig anordning helt el- 
ler delvist sættes i kraft for Færøerne og Grøn- 
land med de afvigelser, som de særlige færøske 
og grønlandske forhold tilsiger. 
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1. Indledning 

1.1. Regeringens samlede lovgivningsinitiativer mod 
terrorisme 

Terrorangrebene mod USA den 11. september 2001 
gav anledning til, at der blev foretaget en nærmere 
vurdering af, om dansk lovgivning er tilstrækkelig til 
at sikre en effektiv indsats mod terrorisme. Denne 
vurdering har resulteret i en række forskellige lovgiv- 
ningsinitiativer, som alle er rettet mod terrorisme. 
Lovgivningsinitiativeme, der er samlet i en fælles 
»anti-terrorpakke«, omfatter lovforslag fra ministeren 
for flygtninge, indvandrere og integration, økonomi- 
og erhvervsministeren, skatteministeren og justitsmi- 
nisteren. Lovforslagene, der vil blive fremsat af de re- 
spektive ministre, indeholder i hovedtræk følgende 
ændringer, idet der i øvrigt henvises til de pågældende 
lovforslag. 

Lovforslaget, der fremsættes af ministeren for 
flygtninge, indvandre og integration, indeholder æn- 
dringer af udlændingeloven, der har til formål at sikre 
de nødvendige tiltag på udlændingeområdet som en 
del af regeringens samlede initiativer mod terrorisme. 
Forslaget har bl.a. til formål at gennemføre en række 
ændringer af udlændingeloven i lyset af FN's Sikker- 
hedsråds resolution nr. 1373 (2001). 

Et andet væsentligt formål med lovforslaget er at 
styrke samarbejdet mellem Politiets Efterretningstje- 
neste og udlændingemyndighederne i asylsager og i 
andre sager om opholdstilladelse i Danmark ved at 
skabe adgang til udveksling af oplysninger myndighe- 
deme imellem i videre omfang, end det er tilfældet i 
dag. Forslaget skal blandt andet sikre anvendelsen af 
adgangen til at nægte opholdstilladelse til udlændin- 
ge, når det er påkrævet af hensyn til statens sikkerhed. 

Flere af de problemstillinger, der behandles i lov- 
forslaget, gør sig også gældende i forbindelse med 
meddelelse af dansk indfødsret ved naturalisation. Ef- 
ter grundlovens § 44, stk. 1, sker naturalisation ved 
lov, og de nærmere betingelser for erhvervelse af 
dansk indfødsret ved naturalisation er fastlagt ved et 
forlig mellem et bredt flertal af Folketingets partier. 
Disse betingelser er beskrevet i cirkulære rir. 90 af 16. 
juni 1999 om dansk indfødsret ved naturalisation. I ly- 
set af denne særlige ordning vil det ikke være relevant 
med lovgivningsinitiativer på dette område. Ministe- 
ren for flygtninge, indvandre og integration vil i stedet 
drøfte med Folketingets Indfødsretsudvalg, hviike 

ændringer i den hidtidige praksis, der er anledning til 
at gennemføre. 

Økonomi- og erhvervsministeren vil fremsætte et 
lovforslag om ændring af lov om forebyggende foran- 
staltninger mod hvidvaskning af penge, jf. lov nr. 348 
af 9. juni 1993 med senere ændringer (hvidvasklo- 
ven). I dette lovforslag indgår blandt andet de lovæn- 
dringer, der følger af artikel 18 i FN's konvention til 
bekæmpelse af finansiering af terrorisme for så vidt 
angår pengeinstitutters forpligtelser til at indberette 
mistænkelig transaktioner mv. Lovforslaget vil inde- 
bære, at alle, der er omfattet af anmeldelsespligten i 
hvidvaskloven, også vil være forpligtet til at anmelde 
mistanke om finansiering af terrorisme. Anmeldelsen 
skal ske til politiet. Opstår der mistanke om, at en 
transaktion skal bidrage til finansiere terrorisme, vil 
pengeinstituttet mv. først kunne gennemføre transak- 
tionen, efter at spørgsmålet har været forelagt politiet, 
hvilket i praksis indebærer en form for »indefrysning« 
af midler. Ændringerne skal også ses i sammenhæng 
med gennemførelsen af artikel 1, litra c, i FN's Sik- 
kerhedsråds resolution nr. 1373 (2001) om indefrys- 
ning af midler tilhørende terrorister. Lovforslaget in- 
deholder endvidere de lovændringer, der er nødvendi- 
ge for at gennemføre det netop vedtagne direktiv om 
hvidvaskning af penge. 

Ikrafttrædelsen af hvidvaskloven har medført, at det 
er blevet mere almindeligt, at personer ved indrejse og 
især ved udrejse medtager store pengebeløb, som bl.a. 
kan hidrøre fra forbrydelser eller kan befrygtes an- 
vendt til finansiering af terrorisme. Som følge heraf 
fremsætter skatteministeren forslag om ændring af 
toldloven, således at Told* Skat får hjemmel til at kon- 
trollere og tilbageholde større pengebeløb, der findes 
i forbindelse med indrejse og udrejse til og fra Dan- 
mark, hvor det må beflygtes, at beløbene stammer fra 
kriminalitet eller skal bruges til kriminalitet. 

Justitsministerens lovforslag indeholder en række 
ændringer af straffeloven, retsplejeloven, våbenloven, 
udleveringsloven og lov om konkurrence- og forbru- 
gerforhold på telemarkedet. Ændringerne skal blandt 
andet muliggøre en ratifikation af FN' s terrorfinansie- 
ringskonvention, gennemføre FN's Sikkerhedsråds 
resolution nr. 1373 (2001), styrke det strafferetlige 
værn mod terrorister samt styrke politiets efterforsk- 
ningsmuligheder. Det nærmere indhold af justitsmini- 
sterens lovforslag gennemgås nedenfor. 
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1.2. Lovforslagets indhold 
Justitsministeriet har siden terrorangrebene mod 

USA den 11. september 2001 gennemgået den gæl- 
dende lovgivning inden for ministeriets område med 
henblik på at undersøge, om der er behov for at iværk- 
sætte nye initiativer mod terrorisme. Dette lovforslag 
indeholder de lovændringer, som Justitsministeriet i 
lyset af den nye verdenssituation på nuværende tids- 
punkt har fundet nødvendige i kampen mod terroris- 
me. 

Formålet med lovforslaget er for det første at gen- 
nemføre de ændringer, der er nødvendige for, at Dan- 
mark kan ratificere FN-konventionen af 9. december 
1999 til bekæmpelse af finansiering af terrorisme 
(FN's terrorfinansieringskonvention). Denne konven- 
tion medfører blandt andet, at en stat afskæres fra at 
nægte udlevering udelukkende med den begrundelse, 
at den forbrydelse, anmodningen angår, er en politisk 
forbrydelse mv. Endvidere nødvendiggør konventio- 
nen en ændring af reglerne om juridiske personers 
strafansvar for straffelovsovertrædelser. Konventio- 
nen indeholder desuden bestemmelser om medvirken 
til finansiering af terrorisme, som er videregående end 
gældende dansk ret. FN-konventionen er optaget som 
bilag 1 til lovforslaget. 

Vedtagelse af lovforslaget indebærer, at Folketin- 
get giver samtykke til, at Danmark ratificerer FN-kon- 
ventionen af 9. december 1999 til bekæmpelse af fi- 
nansiering af terrorisme. 

Dernæst indeholder lovforslaget de ændringer på 
Justitsministeriets område, som FN's Sikkerhedsråds 
resolution nr. 1373 (2001) nødvendiggør. Resolutio- 
nen indeholder en række juridisk bindende forpligtel- 
ser til landene samt en række ikke-bindende opfor- 
dringer. Resolutionen medfører blandt andet, at en stat 
skal kunne »indefryse« midler, der tilhører terrorister 
mv. Ligeledes skal det være strafbart at stille finan- 
sielle midler og tjenesteydelser til rådighed for terro- 
rister. Enkelte af resolutionens artikler vedrører ud- 
lændingelovgivningen. For disse artiklers vedkom- 
mende vil der i lovforslaget alene blive henvist til det 
af ministeren for flygtninge, indvandrere og integrati- 
on fremsatte lovforslag om ændring af udlændingelo- 
ven. Endvidere skal gennemgangen af resolutionen 
ses i sammenhæng med de ændringer af hvidvasklo- 
ven, som økonomi- og erhvervsministeren foreslår. 
FN-resolutionen er optaget som bilag 2 til lovforsla- 
get. 

Herudover indeholder lovforslaget en række yderli- 
gere initiativer, der skal styrke det strafferetlige værn 
mod terrorisme og forbedre politiets efterforsknings- 
muligheder. 

홢 Et af initiativeme er indsættelsen af en særlig terro- 
rismeparagraf i straffeloven. En lang rældce af de 
forbrydelser, der typisk betegnes som terrorhand- 
linger, straffes i dag efter særskilte bestemmelser i 
straffeloven. Således vil f.eks. drab blive straffet ef- 
ter straffelovens § 237, uanset hvad gerningsman- 
dens motiv for handlingen har været. Regeringen 
ønsker i højere grad at signalere, at terrorisme i alle 
dens former er uacceptabel i et demokratisk sam- 
fund. Med lovforslaget foreslås derfor, at der i straf- 
feloven indsættes en terrorismeparagraf, der inde- 
holder en definition af begrebet terrorisme. Bestem- 
melsen omfatter meget alvorlige forbrydelser, der 
begås for at forstyrre samfundsordenen og skræm- 
me befolkningen, og det foreslås derfor, at straf- 
maksimum fastsættes til fængsel på livstid. Bestem- 
melsen skal samtidig gennemføre EU's rammeaf- 
gørelse om bekæmpelse af terrorisme. Forslaget til 
rammeafgørelse er optaget som bilag 3 til lovforsla- 
get. 

홢 Som et andet initiativ foreslås, at terrorismepara- 
graffen -  i modsætning til den nuværende bestem- 
melse i straffelovens § 114 -  også kommer til at 
værne udenlandske offentlige anliggender og sam- 
fundsordener for bedre at kunne tage højde for ter- 
rorismens globale karakter. Det foreslås også gjort 
strafbart i videre omfang end i dag at yde eller for- 
midle økonomisk støtte til en terrororganisation el- 
ler på anden medvirke til at fremme dens kriminelle 
virksomhed. Disse særlige medvirkensregler er til 
dels en gennemførelse af FN's terrorfinansierings- 
konvention og FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 
1373 (2001). 

홢 Grove våbenlovsovertrædelser er alvorlige forbry- 
delser, der kan have forbindelse til terrorisme. For 
at skabe mulighed for at idømme strengere straffe 
for særlig grove overtrædelser, foreslås det at hæve 
strafferammen i 9192 a for grove våbenlovsover- 
trædelser fra 4 år til 6 år. 

홢 Indsættelse af en ny bestemmelse om ikke spred- 
ning af masseødelæggelsesvåben mv. i straffelo- 
vens kapitel 13. 

홢 Med henblik på at styrke politiets efterforsknings- 
muligheder foreslås en bestemmelse i retsplejelo- 
vens § 786, hvorefter teleselskaber og intemetudby- 
dere skal registrere og opbevare (»logge«) de op- 
lysninger om tele- og internetkommunikation, der er 
relevante for politiets indgreb i meddelelseshemme- 
ligheden mv. Der er alene tale om registrering og op- 
bevaring af trafikdata og ikke af selve indholdet af 
kommunikationen. De nærmere regler om denne 
logning fastsættes af justitsministeren efter forhand- 
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ling med ministeren for videnskab, teknologi og ud- 
vikling og i øvrigt efter dialog med branchen. 
Denne del af lovforslaget er delvis udformet på 
grundlag af betænkning nr. 1377/1999 om børne- 
pornografi og IT-efterforskning. Betænkningen er 
afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk 
kriminalitet og datakriminalitet (»Brydensholt-ud- 
valget«), der påpeger et behov for, at internetudby- 
dere forpligtes til at logge data om internettrafik. 
Formålet med bestemmelsen er at sikre tilstedevæ- 
relsen af de oplysninger, som politiet kan få adgang 
til ved blandt andet indgreb i meddelelseshemme- 
ligheden i form at teleoplysning og udvidet teleop- 
lysning. Forslaget berører ikke de materielle og for- 
melle betingelser, for at politiet kan foretage ind- 
greb i meddelelseshemmeligheden -  herunder kra- 
vet om retskendelse. 

홢 Herudover stilles der forslag om forbedring af poli- 
tiets efterforskningsmuligheder på en række punk- 
ter, hvor der i praksis opstår vanskeligheder i for- 
bindelse med den praktiske gennemførelse af ind- 
greb i meddelelseshemmeligheden. 
Der foreslås således indsat en bestemmelse i rets- 
plejeloven, der bemyndiger justitsministeren til ef- 
ter forhandling med ministeren for videnskab, tek- 
nologi og udvikling at fastsætte regler om teleudby- 
dernes bistand til politiet i forbindelse med indgreb 
i meddelelseshemmeligheden. Den foreslåede be- 
stemmelse erstatter en tilsvarende, ikke udnyttet be- 
myndigelsesbestemmelse i telelovgivningen. Også 
på dette punkt forudsættes branchen inddraget i for- 
bindelse med regelfastsættelsen. 
Formålet med denne del af lovforslaget er at sikre 
politiet en hurtig og effektiv adgang til de oplysnin- 
ger, som skal tilvejebringes ved indgreb i meddelel- 
seshemmeligheden. 

홢 Lovforslaget indeholder endvidere regler om ad- 
gang for politiet til forsyningspligtudbyderens 
landsdækkende nummeroplysningsljeneste, der in- 
deholder navne- og adresseoplysninger vedrørende 
samtlige navneregistrerede telefonabonnementer i 
Danmark, herunder også hemmelige telefonnumre. 

홢 Efter de gældende regler i retsplejeloven kan politi- 
et ved hjælp af aflytning gøre sig bekendt med kom- 
munikation mellem computere, ligesom politiet ved 
en ransagning kan gøre sig bekendt med alle regi- 
streringer i en computer, herunder modtagne elek- 
troniske meddelelser og kopier af sådanne medde- 
lelser, der er afsendt. På grund af tekniske forhold 
og som følge af risikoen for afsløring af indgrebene 
er det imidlertid ikke i alle tilfælde muligt at udnyt- 
te den eksisterende adgang for politiet til at gøre sig 

bekendt med elektroniske meddelelser og materiale 
i en computer. På denne baggrund foreslås det, at 
der i retsplejeloven indsættes en ny bestemmelse 
(§ 791 b), der indebærer, at politiet efter rettens 
kendelse får mulighed for at aflæse ikke, offentligt 
tilgængelige oplysninger i et informationssystem 
ved hjælp afp programmer eller andet udstyr (data- 
aflæsning) uden at være til stede på det sted, hvor et 
informationssystem (dvs. en computer eller andet 
dataanlæg) benyttes. Det er herunder muligt at tilla- 
de indgreb, hvor politiet ved hjælp af et såkaldt 
»snifferprogram« får tilsendt kopi af samtlige ind- 
tastninger, som brugeren af dataanlægget foretager. 

홢 Lovforslaget indeholder endvidere en ændring af 
retsplejelovens § 799, således at der bliver adgang 
til at foretage hemmelig ransagning i sager om 
grov brandstiftelse, bombesprængning, flykapring 
og tilsætning af giftstoffer til vandforsyningen eller 
madvarer mv. Adgangen til at kunne hemmelighol- 
de oplysninger om ransagning i disse sager vil 
f.eks. kunne være af afgørende betydning, hvis der 
formodes at være flere ukendte medgerningsmænd 
til forbrydelsen, og hemmeligholdelse af efterforsk- 
ningen derfor er nødvendig for, at disse kan identi- 
ficeres og anholdes. 

홢 Samtidig foreslås en ændring af retsplejelovens 
§ 799, således at der skabes adgang til, at retten ved 
én kendelse kan tillade politiet at foretage flere en- 
keltstående ransagninger uden umiddelbar under- 
retning (gentageri hemmelig ransagning). Dette kan 
være nødvendigt, hvor der ikke findes f.eks, narko- 
tika eller våben ved den første ransagning, men 
hvor der fortsat er mistanke om, at levering på det 
pågældende sted vil ske inden for kort tid, eller hvor 
en ransagning på grund af risikoen for afsløring af 
efterforskningen har måtte afbrydes. 

홢 Herudover indeholder lovforslaget en ændring af 
retsplejelovens § 806, hvorved der skabes mulighed 
for at pålægge tredjemand at udlevere dokumen ter 
mv. (edition) uden forudgående retskendelse, så- 
fremt formålet forspildes, hvis retskendelse skulle 
afventes. Dette kan f.eks. tænkes relevant i en situ- 
ation, hvor politiet har behov for øjeblikkelig udle- 
vering af et flyselskabs passagerliste. 

홢 Ligeledes foreslås en ændring af retsplejelovens 
§ 802 og § 803 om beslaglæggelse, således at der 
bliver mulighed for at beslaglægge penge og andre 
formuegoder (og ikke kun genstande) med henblik 
på konfiskation efter straffelovens § 77 a. Der er 
tale om en nødvendig ændring som følge af den 
foreslåede udvidelse af straffelovens § 77 a, som 
gennemfører FN's terrorfinansieringskonventions 
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artikel 8 og FN's Sikkerhedsråds resolutions artikel 
1, litra c. 

홢 Endvidere indeholder lovforslaget en ændring af 
udleveringslovens forbud mod udlevering af dan- 
ske statsborgere. Formålet med denne ændring er at 
skabe hjemmel for, at danske statsborgere, når vis- 
se betingelser er opfyldt, kan udleveres til straffor- 
følgning i udlandet. Baggrunden for ændringen er, 
at retsforfølgning som udgangspunkt bør ske der, 
hvor kriminaliteten er begået, da det ofte kan være 
forbundet med store -  og til tider uoverstigelige -  
vanskeligheder under en straffesag i Danmark at 
føre beviser for kriminalitet begået i udlandet, når 
vidner og/eller beviser ikke befinder sig i Danmark. 
Lovforslaget vil således medføre en øget mulighed 
for at stille personer til regnskab i den stat, hvor lov- 
overtrædelsen er begået. Endvidere vil det med lov- 
forslaget blive muligt, at Danmark delvist kan op- 
hæve det forbehold om ikke at ville udlevere egne 
statsborgere, som Danmark tog ved undertegnelsen 
af EU-udleveringskonventionen fra 1996. 

홢 Forslaget indeholder ligeledes en ændring af udle- 
veringslovens § 5, stk. 3, hvorefter udlevering for 
en handling omfattet af artikel 1 eller 2 af den euro- 
pæiske konvention om bekæmpelse af terrorisme, 
ikke kan afslås med henvisning til forbudet om ud- 
levering for politiske forbrydelser ved udlevering 
til en EU-medlemsstat. Det foreslås, at undtagelsen 
fra forbudet om udlevering for politiske forbrydel- 
ser udvides til omfatte alle anmodninger om udle- 
veringer for handlinger omfattet af artikel 1 eller 2 
af den europæiske konvention om bekæmpelse af 
terrorisme, uanset om der er tale om udlevering til 
en EU-medlemsstat eller en anden (europæisk) stat, 
som har ratificeret konventionen. Ændringen vil 
medføre, at Danmark helt kan give afkald på det 
forbehold, der blev taget ved ratifikationen af den 
europæiske konvention om bekæmpelse af terroris- 
me over for den særlige bestemmelse i konventio- 
nens artikel 1. Herudover skal anmodninger om ud- 
levering for forhold omfattet af FN's terrorfinansie- 
ringskonvention heller ikke kunne afslås med hen- 
visning til forbudet mod udlevering for politiske 
forbrydelser, jf. ovenfor. 

2. Strafferetlige initiativer mod terrorisme 

2.1. Internationale initiativer mod terrorisme 

Intemationalt er der på baggrund af angrebene mod 
USA taget adskillige initiativer for at styrke den inter- 
nationale kamp mod terrorisme. Nedenfor redegøres 
for de initiativer, der er taget af FN og af EU. Herud- 

over er der også i FATF (Financial Action Task For- 
ce) og Europarådet igangsat konkrete initiativer på 
området. 

2.1.1. FN-initiativer vedrørende terrorisme 

2.1.1.1. FN's terrorfinansieringskonvention 
FN-konventionen til bekæmpelse af finansiering af 

terrorisme (terrorfinansieringskonventionen) blev 
vedtaget af Generalforsamlingen den 9. december 
1999 og åbnet for undertegnelse den 10. januar 2000. 
Danmark har undertegnet konventionen den 25. sep- 
tember 2001. 

Formålet med FN's terrorfinansieringskonvention 
er at forbedre det internationale samarbejde om fore- 
byggelse og strafferetlig forfølgning af terrorhandlin- 
ger ved at forebygge og bekæmpe finansiering af ter- 
rorisme. Ved konventionen forpligter de deltagende 
stater sig til på grundlag af en række fælles definitio- 
ner at betragte tilvejebringelse og indsamling af mid- 
ler i den hensigt, at de skal anvendes, eller med viden 
om, at de vil blive anvendt, helt eller delvist til at ud- 
føre nærmere beskrevne handlinger, som strafbare 
handlinger, som skal kunne straffes under hensyn til 
deres alvorlige karakter, herunder også i forhold til ju- 
ridiske personer. Konventionen indeholder endvidere 
en forpligtelse til at straffe medvirken til finansiering 
af terrorangreb i vidt omfang. Endelig medfører kon- 
ventionen gennem regler om straffemyndighed, udle- 
vering og retshjælp mv. udvidede muligheder for at 
strafforfølge gerningsmænd uden hensyn til, hvor den 
strafbare handling er begået, og hvor gerningsmanden 
hører hjemme. 

FN's terrorfinansieringskonvention er optaget som 
bilag 1 til lovforslaget. 

Artikel 1 indeholder definitioner af en række ud- 
tryk, som indgår i afgrænsningen af den kriminalise- 
ringspligt, som konventionen pålægger de deltagende 
stater. 

Efter stk. 1 forstås ved »midler« aktiver af enhver 
art, hvad enten de er materielle eller immaterielle, løs- 
øre eller fast ejendom, uanset erhvervelsesmåde, samt 
juridiske dokumenter eller instrumenter i enhver 
form, herunder elektronisk eller digital, der er bevis på 
ejendomsret til eller rettighed til sådanne aktiver, her- 
under blandt andet remburser, rejsechecks, bank- 
checks, pengeanvisninger, aktier, værdipapirer, obli- 
gationer, veksler eller akkreditiver. 

Efter stk. 2 forstås ved »stats- eller regeringsfacili- 
tet« ethvert permanent eller midlertidigt anlæg eller 
transportmiddel, der anvendes eller er optaget af stats- 
repræsentanter, medlemmer af regering, lovgivnings- 
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magt eller retsvæsen eller af embedsmænd eller med- 
arbejdere ansat af en stat eller en anden offentlig myn- 
dighed eller enhed eller af medarbejdere eller embeds- 
mænd ansat ved en mellemstatslig organisation i for- 
bindelse med deres tjenstlige hverv. 

Endelig betyder efter stk. 3 »udbytte« midler, der 
direkte eller indirekte stammer fra eller er skaffet ved 
at begå en i artikel 2 anført forbrydelse. 

Artikel 2 afgrænser omfanget af den kriminalise- 
ringspligt, som konventionen pålægger de deltagende 
stater. 

Efter stk. 1 begår en person en forbrydelse i kon- 
ventionens forstand, hvis den pågældende ulovligt og 
forsætligt direkte eller indirekte tilvejebringer eller 
indsamler midler i den hensigt, at de skal anvendes, 
eller med viden om, at de vil blive anvendt helt eller 
delvist til at udføre: 
a) en handling, der er en forbrydelse inden for ram- 

merne af og som defineret i en af de i bilaget til 
konventionen angivne ni traktater, eller 

b) enhver anden handling med forsæt til at forårsage 
død eller alvorlig personskade på en civilperson 
eller en anden person, der ikke aktivt deltager i 
fjendtlighederne i en væbnet konfliktsituation, 
når formålet med en sådan handling, henset til 
handlingens karakter eller sammenhæng, er at 
skræmme en befolkning eller tvinge en regering 
eller en international organisation til at foretage 
eller undlade at foretage en given handling. 

Efter stk. 2, litra a, kan en kontraherende stat, som 
ikke er deltager i en i bilaget angivet traktat, ved de- 
ponering af sit ratifikations-, accept-, godkendelses- 
eller tiltrædelsesinstrument erklære, at den pågælden- 
de traktat ved anvendelsen af denne konvention over 
for den kontraherende stat skal anses for ikke at være 
omfattet af det i stk. 1, litra a, angivne bilag. Erklærin- 
gen ophører med at være gældende, så snart traktaten 
træder i kraft for den kontraherende stat, som skal give 
depositaren meddelelse derom. Stk. 2, litra b, supple- 
rer denne bestemmelse, idet det samtidig er fastsat, at 
når en kontraherende stat ophører med at være delta- 
ger i en i bilaget angivet traktat, kan den afgive en er- 
klæring som bestemt i denne artikel vedrørende trak- 
taten. Danmark har ratificeret alle ni traktater, sml. ne- 
denfor pkt. 2.3.2.13. 

For at en handling kan anses som en i stk. 1 anført 
forbrydelse, er det ikke nødvendigt, at midlerne fak- 
tisk blev anvendt til at udføre en i stk. 1, litra a eller b, 
anført forbrydelse, jf. stk. 3. 

En person begår ifølge stk. 4 ligeledes en forbrydel- 
se, hvis den pågældende forsøger at begå en forbry- 
delse som anført i stk. 1. 

Omfattet af kriminaliseringspligten er efter stk. 5 
også tilfælde, hvor den pågældende medvirker til en 
forbrydelse som anført i stk. 1 eller stk. 4, eller orga- 
niserer eller pålægger andre at begå en sådan forbry- 
delse. Det samme gælder, når den pågældende på an- 
den måde medvirker til, at en gruppe personer, der 
handler med et fælles formål, begår en eller flere for- 
brydelser, som anført i stk. 1 eller stk. 4. Denne med- 
virken skal være forsætlig og skal enten foretages i 
den hensigt at fremme gruppens generelle kriminelle 
virksomhed eller formål, når virksomheden eller for- 
målet indebærer, at en i stk. 1 anført forbrydelse be- 
gås, eller foretages med viden om, at gruppen har til 
hensigt at begå en sådan forbrydelse. 

Artikel 2 skal sammenholdes med artikel 4, der 
medfører pligt til at kunne straffe de i artikel 2 nævnte 
handlinger med passende straffe under hensyn til 
handlingernes alvorlige karakter. Artikel 2 skal endvi- 
dere sammenholdes med artikel 5, hvorefter enhver 
kontraherende stat i overensstemmelse med sine juri- 
diske principper skal træffe de nødvendige foranstalt- 
ninger for at gøre det muligt at drage en juridisk per- 
son, der er hjemmehørende på dens område eller er 
etableret efter dens lovgivning, til ansvar, når en per- 
son, der står for ledelse eller styring af den juridiske 
person, i sin egenskab af ansvarshavende, i denne 
egenskab har begået en i artikel 2 anført forbrydelse. 
Ansvaret kan være strafferetligt, civilretligt eller ad- 
ministrativt og ifaldes uden præjudice for det straffe- 
retlige ansvar, der ifaldes af de enkeltpersoner, der har 
begået forbrydelsen. Sanktionerne i fothold til de juri- 
diske personer skal være effektive, forholdsmæssige 
og afskrækkende og kan omfatte bøder. Endelig skal 
artikel 2 ses i sammenhæng med artikel 6, hvorefter 
sådanne handlinger ikke skal kunne anses for beretti- 
gede af politiske, filosofiske, ideologiske, racemæssi- 
ge, etniske, religiøse eller andre lignende grunde, 

Efter artikel 3 finder konventionen som udgangs- 
punkt ikke anvendelse, når forbrydelsen er begået in- 
den for den enkelte stat, hvori den formodede ger- 
ningsmand er statsborger, og på hvis område den for- 
modede gerningsmand befinder sig. 

Artikel 7 indeholder regler om straffemyndighed. 

Efter stk. 1 er der pligt til at sikre straffemyndighed 
i tilfælde, hvor forbrydelsen begås på den pågældende 
stats område, ombord på et fartøj, der sejler under den 
pågældende stats flag, eller i et fly, der er registreret 
efter den pågældende stats lovgivning på det tids- 
punkt, hvor forbrydelsen er begået, samt i tilfælde, 
hvor forbrydelsen begås af en statsborger fra den på- 
gældende stat. 
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Efter stk. 2 er det overladt til den enkelte stat at be- 
slutte, om der skal være straffemyndighed, når forbry- 
delsen sigtede på eller medførte, at en i artikel 2, litra 
a eller b, anført forbrydelse blev begået på den pågæl- 
dende stats område eller mod en statsborger fra den 
pågældende stat, eller at en sådan forbrydelse blev be- 
gået mod en af den pågældende stats stats- eller rege- 
ringsfaciliteter i udlandet, herunder en af den pågæl- 
dende stats ambassader eller andre diplomatiske eller 
konsulære lokaler, eller at en sådan forbrydelse blev 
begået i et forsøg på at tvinge staten til at foretage eller 
undlade at foretage en bestemt handling. Det samme 
gælder, hvis forbrydelsen begås af en statsløs person, 
som har fast bopæl på den pågældende stats område, 
eller hvor forbrydelsen begås ombord på et fly, der 
drives af den pågældende stats offentlige myndighe- 
der. 

Stk. 1 og 2 suppleres i stk. 4 af en bestemmelse, der 
medfører en pligt til at have straffemyndighed i tilfæl- 
de, hvor den formodede gerningsmand befinder sig på 
en stats område, og staten ikke udleverer den pågæl- 
dende til nogen anden deltagende stat, der har straffe- 
myndighed i overensstemmelse med stk. 1 og stk. 2. 
Når mere end en kontraherende stat påberåber sig 
straffemyndighed med hensyn til de i artikel 2 anførte 
forblydelser, skal de relevante kontraherende stater 
efter stk. 5 bestræbe sig på at koordinere deres hand- 
linger på en passende måde, især for så vidt angår be- 
tingelserne for retsforfølgning og formaliteterne i for- 
bindelse med retshjælp. Endelig præciseres det i 
stk. 6, at konventionen ildee afskærer en stat fra at ud- 
øve straffemyndighed i overensstemmelse med sin 
nationale lovgivning. 

Efter artikel 8, stk. 1, skal enhver kontraherende 
stat i overensstemmelse med sine retsprincipper træf- 
fe passende foranstaltninger med henblik på at kunne 
identificere, opdage og indefryse eller beslaglægge 
midler, der anvendes eller er afsat med det formål at 
begå de i artikel 2 anførte forbrydelser, samt udbyttet 
fra sådanne forbrydelser med henblik på eventuel 
konfiskation, dog med forbehold for en godtroende 
tredjemands bedre rettigheder, jf. stk. 5. Endvidere 
skal efter stk. 2 passende foranstaltninger træffes med 
henblik på at kunne konfiskere sådanne midler. Efter 
stk. 4 skal enhver kontraherende stat overveje at op- 
rette ordninger, hvorved de midler, der stammer fra 
konfiskation som anført i denne artikel, anvendes til at 
give erstatning til ofrene for de i artikel 2, stk. 1, litra 
a eller b, anførte forbrydelser eller til deres familier. 

Artikel 9-12 og 17 indeholder en række bestemmel- 
ser om strafforfølgning, udlevering og retshjælp. Lig- 
nende bestemmelser findes i andre internationale kon- 

ventioner, f.eks. artikel 7-10 og 14 i FN-konventionen 
af 15. december 1997 til bekæmpelse af terrorbomb- 
ninger, artikel 6,8 og 10-11 i FN-konventionen af 18. 
december 1979 imod gidseltagning samt artikel 6-10 i 
FN-konventionen af 14. december 1973 om forebyg- 
gelse af og straf for forbrydelser mod internationalt be- 
skyttede personer, herunder diplomatiske repræsen- 
tanter. Af artikel 12, stk. 2, følger blandet andet, at de 
kontraherende stater ikke kan afvise en anmodning om 
retshjælp med henvisning til bankhemmeligheden. 

Endvidere åbner artikel 16 mulighed for under vis- 
se nærmere betingelser midlertidigt at overføre en 
person, der tilbageholdes eller afsoner straf på en stats 
område, til en anden stat, når staten anmoder herom 
med henblik på vidneforklaring, identifikation eller 
anden bistand i forbindelse med fremskaffelse af be- 
vismateriale til efterforskning eller retsforfølgning af 
forbrydelser, som er omfattet af konventionen. Lig- 
nende bestemmelser er fastsat i artikel 13 i FN-kon- 
ventionen af 15. december 1997 til bekæmpelse af ter- 
rorbombninger og artikel 11 i den europæiske kon- 
vention af 20. april 1959 om gensidig retshjælp i straf- 
fesager. 

De ovennævnte bestemmelser om udlevering og 
retshjælp i FN-konventionen til bekæmpelse af finan- 
siering af terrorisme skal sammenholdes med artikel 
13 og 14. Efter artikel 13 kan en anmodning om udle- 
vering eller retshjælp ikke afvises alene med den be- 
grundelse, at den angår en fiskal lovovertrædelse. Li- 
geledes må en stat efter artikel 14 ikke afslå udleve- 
ring eller retshjælp til en anden stat med den begrun- 
delse, at forbrydelsen anses for en politisk forbrydel- 
se, en forbrydelse, der har forbindelse med en politisk 
forbrydelse, eller en forbrydelse, der udspringer af po- 
litiske motiver. Forbudene ifølge bestemmelserne er 
absolutte. En stat kan således ildee ved tiltrædelsen af 
konventionen tage forbehold over for bestemmelser- 
ne. 

Udlevering og retshjælp kan dog fortsat nægtes ef- 
ter artikel 15, hvis der er vægtige grunde til at antage, 
at anmodningen er fremsat med det formål at tiltale el- 
ler straffe en person på grund af dennes race, religion, 
nationalitet, etniske oprindelse eller politiske overbe- 
visning, eller at imødekommelse af anmodningen 
kunne skade den pågældendes stilling af nogen af dis- 
se grunde. 

Artikel 18 indeholder bestemmelser, der retter sig 
mod de deltagende staters pligt til at samarbejde med 
henblik på forebyggelse af de i artikel 2 nævnte for- 
brydelser. Lignende bestemmelser findes i henholds- 
vis FN-konventionen til bekæmpelse af terrorbomb- 
ninger, FN-konventionen imod gidseltagning og FN- 
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konventionen om forebyggelse af og straf for forbry- 
delser mod internationalt beskyttede personer, herun- 
der diplomatiske repræsentanter. Bestemmelsen inde- 
holder derudover opfordring til at træffe foranstaltnin- 
ger, der påbyder pengeinstitutter og andre brancher 
involveret i økonomiske transaktioner at anvende de 
mest effektive foranstaltninger til deres rådighed til at 
identificere deres faste eller lejlighedsvise kunder 
samt kunder, til fordel for hvem der åbnes konti, samt 
at være særligt opmærksomme på usædvanlige eller 
mistænkelige transaktioner og indberette transaktio- 
ner, der mistænkes at stamme fra kriminelle aktivite- 
ter. 

I artikel 19, 20 og 22 er fastsat en række bestemmel- 
ser om de deltagende staters indbyrdes forhold, f.eks. 
med hensyn til underretning og ikke-indblanding i in- 
dre anliggender, ved efterlevelsen af konventionen. 

Endvidere er der ved artikel 21 indsat en bestem- 
melse om forholdet til folkeretten, herunder den hu- 
manitære folkeret. 

Artikel 23 indeholder en bestemmelse, hvorefter der 
til bilaget til konventionen kan tilføjes relevante trak- 
tater, når disse traktater er åbne for alle staters delta- 
gelse, er trådt i kraft og er blevet ratificeret mv. af 
mindst 22 stater, der også har ratificeret denne kon- 
vention. 

Endelig indeholder artikel 24-28 undertegnelses- 
og ikrafttrædelsesbestemmelser mv. Ikrafttrædelses- 
bestemmelserne er nærmere omtalt i pkt. 5 nedenfor. 

2.1.1.2. FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1373 
(2001) 

Terrorisme har længe været på den internationale 
dagsorden. Ved FN's Sikkerhedsrådsresolution nr. 
1269 (2001) udtrykte Sikkerhedsrådet således sin 
dybe bekymring over det voksende antal terrorhand- 
linger i verden og opfordrede staterne til at styrke 
samarbejdet om bekæmpelse af terrorisme. 

Efter terrorangrebene mod USA den 11. september 
2001 vedtog FN's Sikkerhedsråd den 12. september 
2001 resolution nr. 1368 (2001), hvori Sikkerhedsrå- 
det utvetydigt fordømte terrorangrebene og pålagde 
staterne at samarbejde om at finde og retsforfølge bag- 
mændene bag disse angreb. Sikkerhedsrådet pålagde 
endvidere staterne at fordoble bestræbelserne på at få 
gennemført alle internationale konventioner mod ter- 
rorisme hurtigst muligt. 

FN's Sikkerhedsråd vedtog den 28. september 2001 
på amerikansk initiativ resolution nr. 1373 (2001) om 
bekæmpelse af terrorisme. Resolutionen er vedtaget 
med hjemmel i FN-pagtens kapitel VII, hvorefter Sik- 
kerhedsrådet kan træffe forholdsregler over for trusler 

mod freden, fredsbrud eller angrebshandlinger med 
henblik på at opretholde eller genoprette mellemfol- 
kelig fred og sikkerhed (artikel 41, jf. artikel 39). 

Resolutionen er folkeretligt bindende for Danmark 
på samme måde som en traktat, der er tiltrådt af Dan- 
mark. Danmark er derfor forpligtet til at indrette sin 
lovgivning og administrative praksis i overensstem- 
melse med bestemmelserne i den vedtagne resolution. 

Ud over juridisk bindende opfordringer i resolutio- 
nens artikel 1 og 2, indeholder resolutionen i artikel 3 
en række ikke-bindende opfordringer til staterne. 

FN-resolution nr. 1373 (2001) er optaget som bilag 
2 til lovforslaget. 

Resolutionen indeholder i artikel 1, 'litra a, en for- 
målsbestemmelse, hvoraf fremgår, at staterne skal 
forebygge og forhindre finansiering af terrorhandlin- 
ger. Artikel 1, litra b, indeholder en kriminaliserings- 
pligt med hensyn til terrorfinansiering, der i al væsent- 
lighed er identisk med artikel 2, stk. 1, jf. artikel 4, li- 
tra a, i FN-konventionen til bekæmpelse af finansie- 
ring af terror, jf. ovenfor pkt. 2. l. 1. l. Resolutionsbe- 
stemmelsen indeholder dog ikke en definition af, hvad 
der skal forstås ved »terrorhandlinger«. 

Efter artikel 1, litra c, i resolutionen skal staterne 
uden forsinkelse indefryse finansielle midler mv. til- 
hørende terrorister samt personer eller foretagender 
tilknyttet terrorister. Endelig indeholder resolutionen 
i artikel 1, litra d, en forpligtelse for staterne til at for- 
byde enhver, herunder foretagender, at stille .finansiel- 
le midler eller serviceydelser til rådighed for terrori- 
ster samt personer og foretagender tilknyttet terrori- 
ster. 

Artikel 2 indeholder forskellige forpligtelser for sta- 
terne til ikke at yde terrorister, samt personer og fore- 
tagender tilknyttet terrorister, bistand af nogen art. Så- 
ledes indeholder artikel 2, litra a, et forbud mod stats- 
lig støtte af enhver art til terrorister. Efter artikel 2, li- 
tra b, skal staterne tage de fornødne skridt til at forhin- 
dre udførelsen af terrorhandlinger, herunder ved tidlig 
varsling gennem informationsudveksling. Staterne 
skal endvidere nægte tilflugtssted til terrorister, jf. ar- 
tikel 2, litra c, og forhindre forberedelsen af terror- 
handlinger på statens territorium, jf. artikel 2, litra d. 
Efter artikel 2, litra e, skal staterne sikre strafforfølg- 
ning af og passende sanktioner til terrorister. Derud- 
over skal staterne efter artikel 2, litra f, yde gensidig 
retshjælp i straffesager vedrørende terrorisme. Ende- 
lig skal staterne forhindre terroristers eller terrorist- 
gruppers færden ved effektiv grænsekontrol og gen- 
nem foranstaltninger til forebyggelse af efterligning, 
forfalskning og svigagtig brug af identitetspapirer og 
rejsedokumenter, jf. artikel 2, litra f  
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De ikke-bindende opfordringer i artikel 3 retter sig 
mod en øget informationsudveksling og et øget sam- 
arbejde mellem staterne for at forebygge og forhindre 
udførelsen af terrorhandlinger. 

Efter artikel 3, litra a, opfordres staterne til at finde 
fremgangsmåder til at intensivere og fremme udveks- 
linger af operationelle oplysninger, især vedrørende 
terrorister eller terroristgruppers handlinger eller fær- 
den, ligesom staterne opfordres til at udveksle oplys- 
ninger og samarbejde i administrative og retslige sa- 
ger, jf. artikel 3, litra b. Endvidere opfordres staterne 
til at samarbejde via bilaterale og multilaterale ordnin- 
ger og overenskomster for at forebygge og forhindre 
terrorangreb, jf. artikel 3, litra c. I artikel 3, litra d, 
opfordres staterne til snarest muligt at tiltræde de rele- 
vante internationale konventioner og protokoller ved- 
rørende terrorisme, herunder FN's terrorfinansie- 
ringskonvention, ligesom staterne i artikel 3, litra e, 
opfordres til at forøge samarbejdet og fuldt ud gen- 
nemføre de relevante internationale konventioner og 
protokoller vedrørende terrorisme, herunder Sikker- 
hedsrådets resolution nr. 1269 (1999) og nr. 1368 
(2001). Efter artikel 3, litra f  opfordres staterne til at 
træffe passende foranstaltninger i overensstemmelse 
med national og international ret, før de meddeler 
flygtningestatus med henblik på at sikre, at asylansø- 
geren ikke har planlagt, fremmet eller deltaget i udfø- 
relsen af terrorhandlinger. Endelig opfordres staterne 
i artikel 3, litra g, til at sikre, at flygtningestatus ikke 
misbruges af personer, der har begået, organiseret el- 
ler fremmet terrorhandlinger, og at sikre, at påstande 
om politiske motiver ikke anerkendes som grundlag 
for at nægte retsanmodninger om udlevering af påstå- 
ede terrorister. 

I artikel 4 understreges behovet for at forbedre ko- 
ordineringen af bestræbelserne på at styrke en global 
reaktion på den tætte forbindelse mellem internationa- 
le terrorisme og grænseoverskridende organiseret lcri- 
minalitet, ulovlige stoffer, hvidvaskning af penge, 
ulovlig våbenhandel og ulovlige bevægelser af nukle- 
are, kemiske, biologiske og andre potentielt dødbrin- 
gende materialer. 

At terrorhandlinger, -metoder og -fremgangsmåder 
er i modstrid med FN's mål og principper fastslås i ar- 
tikel 5. Det samme gælder finansiering og planlæg- 
ning af samt ansporing til terrorhandlinger. 

Artikel 6-9 vedrører opfølgningen på resolutionen. 
Sikkerhedsrådet har i artikel 6 besluttet at nedsætte en 
overvågningskomite, der skal overvåge gennemførel- 
sen af resolutionen. Som følge heraf opfordres stater- 
ne til senest 90 dage efter datoen for vedtagelsen af 
denne resolution og derefter i overensstemmelse med 

en tidsplan, der skal foreslås af komiteen, at aflægge 
rapport til komiteen om status for gennemførelsen af 
resolutionen. 

2.1.2. EU-initiativer vedrørende terrorisme 
Det Europæiske Råd holdt et ekstraordinært møde 

den 21. september 2001 i Bruxelles for at analysere 
den internationale situation efter terrorangrebene på 
USA og for at tilføre EU's indsats den fornødne dyna- 
mik. Det Europæiske Råd besluttede på mødet, at be- 
kæmpelse af terrorisme fremover mere end nogen sin- 
de skal være et højt prioriteret mål for Den Europæi- 
ske Union. 

Det Europæiske Råd godkendte endvidere en hand- 
lingsplan til bekæmpelse af terrorisme, der blandt an- 
det indeholder en styrkelse af politisamarbejdet og det 
retlige samarbejde ved indførelse af en europæisk ar- 
restordre samt fastlæggelsen af en fælles definition på 
terrorisme. Det Europæiske Råd anmodede Rådet 
(Retlige og Indre Anliggender) om at nå til enighed 
herom senest i forbindelse med samlingen den 6. og 7. 
december 2001. 

2.1.2.1. Forslag til rammeafgørelse om bekæmpelse 
af terrorisme 

Kommissionen fremlagde den 19. september 2001 
(KOM (2001) 521 endelig) et forslag til Rådets ram- 
meafgørelse om bekæmpelse af terrorisme. Som led i 
forhandlingerne om rammeafgørelsen i det i medfør af 
EU-traktatens artikel 36 nedsatte koordinationsud- 
valg, er der herefter fra formandskabets side løbende 
fremlagt reviderede udkast til rammeafgørelse. Rådet 
(Retlige og Indre Anliggender) nåede den 6. og 7. de- 
cember 2001 til politisk enighed om rammeafgørel- 
sen. Rammeafgørelsen er optaget som bilag 3 til dette 
lovforslag. 

Formålet med forslaget om en rammeafgørelse til 
bekæmpelse af terrorisme er indbyrdes at tilnærme 
medlemsstaternes lovgivning om terrorisme i over- 
ensstemmelse med artikel 34, stk. 2, litra b, i traktaten 
om Den Europæiske Union. 

Forslaget til rammeafgørelse går ud på, at begrebet 
terrorhandlinger fastlægges med henvisning til en 
række grove forbrydelser, der defineres i overens- 
stemmelse med medlemsstaternes lovgivning, og som 
begås under særlig kvalificerede omstændigheder. 
Medlemsstaterne forpligtes til at straffe disse handlin- 
ger som terrorisme. Det er altså ikke tilstrækkeligt at 
henvise til, at de forhold, der omfattes af definitionen, 
som f.eks. drab og bombesprængning, allerede er 
strafbare i overensstemmelse med særskilte bestem- 
melser herom. 
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Artikel 1, stk. 1, definerer således terrorhandlinger 
som en række handlinger, der i kraft af deres karakter 
eller den sammenhæng, hvori de begås, kan tilføje et 
land eller en international organisation alvorlig skade, 
når de begås med det formål at skræmme en befolk- 
ning i alvorlig grad, eller uretmæssigt at tvinge offent- 
lige myndigheder eller en international organisation 
til at foretage eller undlade at foretage en handling el- 
ler at destabilisere eller ødelægge et lands eller en in- 
ternational organisations grundlæggende politiske, 
forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæs- 
sige strukturer i alvorlig grad. Handlingerne er heref- 
ter opregnet, og omfatter blandt andet manddrab, al- 
vorlig personskade, bortførelse eller gidseltagning 
mv. 

Herudover skal medlemsstaterne efter artikel 1 a 
sikre, at tyveri af særlig grov beskaffenhed, fremstil- 
ling af falske administrative dokumenter og afpres- 
ning også skal betragtes som lovovertrædelser med 
forbindelse til terroraktiviteter, når formålet er at begå 
en af de i artikel 1 omhandlede handlinger eller for så 
vidt angår fremstilling af falske administrative doku- 
menter en af de i artikel 2, litra b, nævnte handlinger. 

Efter artikel 2 skal medlemsstaterne træffe de nød- 
vendige foranstaltninger for at sikre, at ledelse ,af og 
deltagelse i en terroristgruppe samt støtte til en terro- 
ristgruppe er strafbart. Den strafbare støtte omfatter 
tilvejebringelse af infonnationer eller materielle mid- 
ler eller gennem finansiering af terrorgruppens aktivi- 
teter. En terroristgruppe defineres i bestemmelsen 
som en struktureret sammenslutning bestående af 
mere end to personer, som har bestået i et vist tidsrum; 
og som handler i forening med henblik på at begå ter- 
rorhandlinger. 

Artikel 3 indeholder en forpligtelse for medlemssta- 
terne til at sikre, at det er strafbart at anstifte, medvirke 
eller forsøge at begå en terrorhandling. 

Hver medlemsstat skal efter artikel 4 sikre, at ter- 
rorhandlinger mv. kan straffes med, strafferetlige 
sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til 
lovovertrædelsen, har en afskrækkende virkning og 
kan medføre udlevering. Medlemsstaterne skal herun- 
der sikre, at terrorhandlinger mv. straffes med stren- 
gere frihedsstraffe, end hvad der gælder for samme 
strafbare handling, såfremt handlingen ikke var en ter- 
rorhandling. Dette gælder dog ikke, hvis handlingerne 
allerede straffes med den maksimumsstraf, der kan 
idømmes i medfør af national ret. Medlemsstaterne 
skal ligeledes sikre, at strafbare handlinger efter arti- 
kel 2, straffes med frihedsstraf med et maksimum på 
mindst 15 år for ledelse af en terroristgruppe og 8 år 
for deltagelse i en terroristgruppe. 

Artikel 5 er udgået af rammeafgørelsen. 
Artikel 6 indeholder forskellige straJnedsættelses- 

grunde, herunder at gerningsmanden opgiver sin virk- 
somhed eller hjælper myndighederne med at opklare 
forbrydelsen. Bestemmelsen er fakultativ. 

Hver medlemsstat skal efter artikel 7 træffe de nød- 
vendige foranstaltninger for at sikre, at juridiske per- 
soner kan straffes for overtrædelser af artikel 1, 2 og 
3, der begås for at skaffe den juridiske person vinding. 
Efter artikel 8 skal medlemsstaterne sikre, at der også 
over for juridiske personer, der kendes ansvarlige i 
henhold til artikel 7, kan straffes med sanktioner, der 
er effektive, står i et rimeligt forhold til lovovertrædel- 
sen og har afskrækkende virkning. 

Straffemyndighed og retsforfølgning er behandlet i 
artikel 9, der fastlægger en obligatorisk og en fakulta- 
tiv straffemyndighed. Således skal medlemsstaterne 
have straffemyndighed med hensyn til de i artikel 1-3 
omhandlede handlinger, såfremt handlingen begås 
helt eller delvist på medlemsstatens område, på et 
skib, der fører dens flag eller et luftfartøj, der er indre- 
gistreret i medlemsstaten, gerningsmanden er stats- 
borger eller bosat i medlemsstaten, handlingen er be- 
gået til fordel for en juridisk person, som har sit hjem- 
sted på medlemsstatens område eller handlingen er 
begået mod medlemsstatens institutioner eller befolk- 
ning eller mod en af Den Europæiske Unions institu- 
tioner eller et organ, der er oprettet i overensstemmel- 
se med traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab og traktaten og Den Europæiske Union 
med hjemsted i den pågældende medlemsstat. Endvi- 
dere kan medlemsstaten vælge at udvide sin straffe- 
myndighed til at omfatte tilfælde, hvor handlingen er 
begået på en anden EU-medlemsstats område. 

Efter artikel 9, stk. 2, skal medlemsstaterne i de til- 
fælde, hvor mere end en medlemsstat har straffemyn- 
dighed, samarbejde for at afgøre, hvem der skal rets- 
forfølge gerningsmændene. Artikel 9, stk. 1 og 2, sup- 
pleres i artikel 9, stk. 3, af en bestemmelse, der med- 
fører pligt til at have straffemyndighed i tilfælde, hvor 
gerningsmanden befinder sig på en stats område, og 
staten ikke udleverer den pågældende til nogen anden 
EU-medlemsstat eller et tredjeland. Endvidere præci- 
seres det i artikel 9, stk. 4, at medlemsstaterne også 
skal sikre straffemyndighed i de tilfælde, hvor en 
strafbar handling efter artikel 2 og 3 helt eller delvist 
er begået på statens territorium, uanset hvor terrorist- 
gruppen holder til eller udøver sine kriminelle aktivi- 
teter. 

Artikel 10 indeholder bestemmelser om beskyttelse 
og hjælp til ofre for terrorhandlinger. Statens skal 
blandt andet sikre, at undersøgelser eller retsforfølg- 
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ning i forbindelse med terrorhandlinger begået på et 
medlemsstats territorium ikke er afhængig af en ind- 
givet anmeldelse herom fra et offer. 

Endelig indeholder rammeafgørelsen i artikel 11 
bestemmelse om, at medlemsstaterne skal træffe de 
nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af ram- 
meafgørelsen senest den 31. december 2002. 

2.1.2.2. Forslag til rammeafgørelse om gensidig an- 
erkendelse af europæiske anholdelsesbeslutninger 
(den europæiske arrestordre) 

Kommissionen fremsatte den 19. september 2001 et 
forslag til rammeafgørelse om den europæiske arrest- 
ordre og overgivelsesproceduren mellem medlems- 
staterne (KOM (2001) 522 endelig). Forslaget har til 
hensigt at gennemføre princippet om gensidig aner- 
kendelse inden for udleveringsområdet med henblik 
på at smidiggøre og effektivisere udleveringsprocedu- 
rerne mellem medlemsstaterne. Forslaget om den 
europæiske arrestordre, der ikke er medtaget i lovfor- 
slaget, beskrives nærmere nedenfor under pkt. 4.3. 

2.1.2.3. Forslag til forordning om specifikke restrikti- 
ve foranstaltninger mod visse personer eller enheder 
med henblik på at bekæmpe den internationale terro- 
risme 

Kommissionen fremsatte den 2. oktober 2001 et 
forslag til forordning om specifikke restriktive foran- 
staltninger mod visse personer eller enheder med hen- 
blik på bekæmpelse af den internationale terrorisme 
(KOM (2001) 569 endelig). 

Forslaget indeholder blandt andet bestemmelser om 
indefrysning af midler, der tilhører navngivne perso- 
ner og selskaber i henhold til en vedhæftet liste samt 
forbud mod at stille finansielle tjenesteydelser til rå- 
dighed. Forslaget tilsigter en fælles EU-gennemførel- 
se af artikel 1, litra c og d, i FN's Sikkerhedsråd reso- 
lution nr. 1373 (2001). 

Forslaget er accepteret af Europa-Parlamentet ved 
uopsættelig forhandling den 4. oktober 2001, og for- 
handles for tiden i Rådet. 

På rådsmødet (Generelle Anliggender) den 10. de- 
cember 2001 opnåede man politisk enighed om for- 
ordningsforslaget. Forordningsforslaget vil til dels er- 
statte en national gennemførelse af artikel 1, litra c og 
d, i FN's Sikkerhedsråd resolution nr. 1373 (2001), 
idet det for så vidt angår artikel 1, litra d, fortsat vil 
være nødvendigt med en straffehjemmel. Bemærknin- 
gerne nedenfor i pkt. 2.3.2.3. og 2.3.2.4. bør derfor læ- 
ses med dette forbehold. 

En vedtagelse af forordningen vil dog ikke have be- 
tydning for de foreslåede ændringer af straffe- og rets- 

plejeloven, idet disse ændringer fortsat er nødvendige 
til opfyldelse af Danmarks internationale forpligtel- 
ser. 

2.1.3. FATF-initiativer vedrørende terrorisme 
På et ekstraordinært møde i Washington den 29.-30. 

oktober 2001 vedtog FATF (Financial Action Task 
Force) 8 særlige anbefalinger mod finansiering af ter- 
rorisme. Anbefalingerne lægger blandt op til ratifice- 
ring og gennemførelse af relevante FN-instrumenter, 
kriminalisering af finansiering af terrorisme og dertil 
knyttet hvidvask, indefrysning og konfiskation af ter- 
rorister aktiver, indberetning af mistænkelige transak- 
tioner i relation til terrorisme og internationalt samar- 
bejde. 

Med vedtagelsen af de regler, der foreslås i dette 
lovforslag, samt de ændringer økonomi- og erhvervs- 
ministeren foreslår af hvidvaskloven, vurderes Dan- 
mark at leve op til de 8 anbefalinger fra FATF. 

2.2. Gældende ret 

2.2.1. Straffelovens bestemmelser om terrorisme mv. 
En lang række af de forbrydelser, der almindeligvis 

betegnes som terrorhandlinger, straffes i dag efter 
særskilte bestemmelser i straffeloven. I det følgende 
gennemgås straffelovens kapitel 12 og 13 om forbry- 
delser mod statens selvstændighed og sildcerhed og 
mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder 
mv. Endvidere omtales andre bestemmelser i straffe- 
loven, som kan tænkes relevante i forhold til terror- 
handlinger, herunder reglerne om forsøg, medvirken, 
juridiske personers strafansvar og konfiskation. 

2.2.1.1. Straffelovens kapitel 12 og 13 
2.2.1.1.1. Straffelovens kapitel 12 indeholder be- 

stemmelser, der retter sig mod handlinger, der angri- 
ber eller truer statens selvstændighed og sikkerhed. 
Kapitel 13 i straffeloven vedrører forbrydelser mod 
statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder mv. 
og tilsigter at beskytte den indre fred. 

Kapitel 12 og 13 fik i store træk deres nuværende 
indhold ved lov nr. 225 af 7. juni 1952. Loven bygge- 
de på en betænkning af 31. marts 1949 (ej nummere- 
ret), der blev afgivet af et af Justitsministeriet nedsat 
udvalg. Udvalget var nedsat med den opgave 

»at overveje sådanne forslag til ændringer i bor- 
gerlig straffelov, navnlig kapitlerne 12 og 13, 
som må anses begrundet i de siden straffelovens 
vedtagelse, i særdeleshed under Danmarks be- 
sættelse og i tiden derefter, indvundne erfarin- 
ger.« 
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Kapitel 12 og 13 er siden 1952 alene ændret på en- 
kelte punkter. 

Ved lov nr. 143 af 29. april 1955 om gennemførelse 
af overenskomst om retsstillingen for NATO-styrker 
mv. skete der en udvidelse af anvendelsesområdet for 
nogle af bestemmelserne i kapitel 12 og 13, således at 
det eksempelvis også blev strafbart at videregive visse 
hemmeligheder vedrørende fremmede militære styr- 
ker, der befinder sig på dansk statsområde. Lovtek- 
nisk skete ændringen ved, at den nævnte lov henviser 
til de relevante bestemmelser i straffeloven. Der hen- 
vises til Folketingstidende 1954-55, tillæg A, sp. 
1687-1689. 

Ved lov nr. 268 af 26. juni 1975 ændredes nogle 
formuleringer i bestemmelseme om forbrydelser ved- 
rørende de øverste statsorganer som følge af indførel- 
sen af etkammersystemet i 1953. Der henvises til Fol- 
ketingstidende 1974-75, tillæg A, sp. 1605-1656. 

Ved lov nr. 228 af 6. juni 1985 skærpedes straffen 
for overtrædelser af bestemmelser eller forbud givet 
til gennemførelse af statens forpligtelser som medlem 
af De Forenede Nationer. Der henvises til Folketings- 
tidende 1984-85, tillæg A, sp. 2335-2338. 

2.2.1.1.2. De forbrydelser, som er indeholdt i kapi- 
tel 12, kan karakteriseres som handlinger, der angriber 
eller truer statens ydre sikkerhed. Bestemmelseme i 
§§ 98-101 vedrører situationer, hvor der ikke nødven- 
digvis aktuelt er tale om krig eller lignende, men hvor 
handlingerne tager sigte på at skade statens eksistens 
eller bestemmelsesfrihed. § 98 vedrører handlinger, 
som sigter mod helt eller delvist at fratage staten eller 
dele heraf suveræniteten. Den omfatter ikke alene en 
egentlig indlemmelse i en anden stat, men også den si- 
tuation, at den dansk stat gøres afhængig af en frem- 
med stat som f.eks. protektorat. Forbrydelser, der be- 
står i overtrædelse af denne bestemmelse, betegnes 
som højforræderi. Handlinger, der sigter mod at påfø- 
re den danske stat eller allierede krig mv., er omfattet 
af straffelovens § 99. Strafferammen i både § 98 og 
§ 99 er fængsel indtil på livstid. Offentlige udtalelser, 
der tilskynder til fjendtlige forholdsregler eller frem- 
med indblanding samt offentlige udtalelser, der frem- 
kalder fare for fremmed magt indblanding i den dan- 
ske stats anliggender er kriminaliseret i J 100. Endelig 
kriminaliseres i straffelovens §101 handlinger, der 
sigter til at hjælpe fjenden i krigstilfælde eller lignen- 
de på det tidspunkt, hvor en krig mv. ikke er startet -  
den såkaldte 5.-kolonnevirksomhed. 

Bestemmelserne i straffelovens §§ 102-105 vedrø- 
rer handlinger, som foretages under krig, besættelse 
eller truende udsigt dertil. J 102 kriminaliserer den så- 
kaldte 5.-kolonnevirksomhed under krig eller besæt- 

telse. Misligholdelse af en kontrakt, der vedrører den 
danske stat, under krig eller besættelse eller under tru- 
ende udsigt dertil, straffes efter ß 1 03. § 103 omfatter 
også handlinger, som på anden måde modvirker krigs- 
foranstaltninger. Det utilbørlige, erhvervsmæssige 
samarbejde med fj enden -  det såkaldte værnemagen -  
er kriminaliseret i § 104. Bestemmelsen omfatter de 
tilfælde, hvor de pågældende har udvist vilje til ved 
samarbejde med besættelsesmagten at skaffe, sig selv 
økonomisk fordel uden hensyntagen til de retningsli- 
nier, som danske myndigheder har fastlagt herfor. Ud- 
nyttelse af samarbejde med besættelsesmagten med 
andet end erhvervsmæssigt formål er kriminaliseret i 
§ 105. § 105 supplerer endvidere bestemmelsen i § 99 
ved at kriminalisere de handlinger under en besættel- 
sessituation, som sigter til at krænke bestemmelsesfri- 
heden hos underordnede myndigheder, herunder 
kommunale myndigheder, ved fremmede magthave- 
res hjælp. 

Handlinger, som generelt er skadelige i forhold til 
statens sikkerhed eller selvstændighed, er omfattet af 
bestemmelserne i §§ 106-110 b. § 106 omfatter det 
såkaldte diplomatiske landsforræderi, og anvendelsen 
af bestemmelsen er ikke betinget af, at den pågælden- 
de har søgt at opnå en fordel, eller at handlingen eller 
undladelsen har haft skadelige følger. §§ 107-108 
vedrører spionage. § 107 omfatter den groveste efter- 
retningsvirksomhed vendt mod Danmark, mens § 108 
omfatter al strafbar efterretningsvirksomhed, som 
ikke er omfattet af § 107. § 109 kriminaliserer en kva- 
lificeret krænkelse af tavshedspligt i offentlig tjeneste 
og hverv, når krænkelsen vedrører statens sikkerhed 
mv. § I 10 vedrører bl.a. en særlig form for dokument- 
falsk, der også omfatter forfalskning mv. af andre gen- 
stande af betydning for statens sikkerhed. I § 110 a er 
kriminaliseret en række handlinger, hvis udførelse 
kunne indvirke på statens interesser, f.eks. fotografe- 
ring af militære anlæg. Endelig er i § 110 b kriminali- 
seret medvirken til krænkelse af den danske stats neu- 
tralitet, dvs. folkeretsstridige handlinger. 

Bestemmelserne i §§ l 10 c-110 e vedrører primært 
beskyttelsen af Danmarks forhold til andre nationer 
mv. § 110 c kriminaliserer overtrædelsen af bestem- 
melser udstedt i henhold til lov til værn for statens for- 
svars- eller neutralitetsforanstaltninger eller til gen- 
nemførelse af statens forpligtelser som medlem af FN. 
Efter § 110 d forhøjes straffen med indtil det halve, 
når legemskrænkelser, frihedskrænkelser eller freds- 
og æreskrænkelser er foretaget mod fremmede stats- 
overhoveder eller lederen af en fremmed diplomatisk 
mission, herunder eksempelvis ledende repræsentan- 
ter for FN. Endelig kriminaliserer § 110 e den offent- 
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lige tilkendegivelse af foragt for fremmede nationer 
mv. 

Det følger af § 7 7 O/at tiltale efter kapitel 12 alene 
kan ske efter justitsministerens påbud. Dette er be- 
grundet i de særlige hensyn, der gør sig gældende ved 
forbrydelser af denne karakter, herunder særligt hen- 
syn til fremmede magter. 

2.2.1.1.3. Straffelovens kapitel 13 indeholder be- 
stemmelser, der tilsigter at beskytte den indre sikker- 
hed. Bestemmelserne i §§ 111-113 og § 115 vedrører 
angreb på de øverste statsorganer. § 111 beskytter 
statsforfatningen og kriminaliserer handlinger, der 
sigter til ved udenlandsk bistand, ved magtanvendelse 
eller trussel derom at forandre statsforfatningen eller 
sætte den ud af kraft. Angreb mod regentens liv er 
selvstændigt kriminaliseret i § 112. Handlinger, der 
har til formål at gøre indgreb i Folketingets sikkerheds 
eller frihed, er strafbare efter § 113. § 115, der svarer 
til bestemmelsen i § 110 d, tilsigter at give regenten 
mv. en særlig beskyttelse. Efter bestemmelsen forhø- 
jes straffen, hvis der foretages handlinger i form af le- 
gemskrænkelser, frihedskrænkelser eller freds- og 
æreskrænkelser mod regenten mv. 

Straffelovens §114 -  der ofte betegnes »terrorisme- 
paragraffen« -  kriminaliserer medlemskab mv. af vis- 
se sammenslutninger. Efter straffelovens § 114, stk. 1, 
straffes den, som deltager i eller yder væsentlig øko- 
nomisk eller anden væsentlig støtte til korps, gruppe 
eller sammenslutning, der har til hensigt ved magtan- 
vendelse at øve indflydelse på offentlige anliggender 
eller fremkalde forstyrrelse af samfundsordenen, med 
fængsel indtil 6 år. Efter stk. 2. straffes den, som del- 
tager i ulovlig militær organisation eller gruppe, med 
bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under skær- 
pende omstændigheder med fængsel indtil 2 år. 

Bestemmelsen omfatter således både sammenslut- 
ninger mv., der med et politisk mål for øje ved magt- 
anvendelse vil øve indflydelse på offentlige anliggen- 
de og sammenslutninger, hvis mål er ved plyndring, 
ulovlig frihedsberøvelse eller lignende at skabe al- 
mindelig uro og økonomisk kaos, selv om der ikke 
kan godtgøres, at der hermed forfølges et videregåen- 
de politisk formål. 

Begrebet »magtanvendelse« omfatter både voldeli- 
ge midler og andre grove tvangsmidler. 

De sammenslutninger, det vil være strafbart at del- 
tage i eller at støtte, er sådanne, der har tilkendegivet 
den i § 114 nævnte hensigt eller bestemt må antages at 
have en sådan hensigt. At et politisk parti i sin ideologi 
ikke tager afstand fra magtanvendelse som en teoretisk 
mulighed, antages ikke i sig selv at være tilstrækkeligt 
til at bringe partiet ind under bestemmelsen. 

Grupper mv. kan være omfattet af § 114, stk. 2, 
uanset, om sammenslutningen er dannet med et ulov- 
ligt formål. Det er sammenslutningens karakter, der er 
afgørende. 

En strafbar overtrædelse af straffelovens § 114 for- 
udsætter endvidere, at gemingsmanden har handlet 
med forsæt og herunder kan antages at have haft den 
fomødne indsigt med hensyn til sammenslutningens 
målsætning. 

Efter sin ordlyd er bestemmelsen i straffelovens 
§ 114 ikke begrænset til alene at omfatte danske anlig- 
gender. Det er imidlertid fast antaget i teorien med 
henvisning til blandt andet forarbejdeme til såvel lov 
nr. 123 af 28. april 1934, den såkaldte »urolov«, som 
§ 114 var en videreførelse af, og til straffelovens 
§ 114, at bestemmelsen forudsættes anvendt som 
væm over for angreb på danske offentlige anliggender 
og den danske samfundsordenen. Se Vagn Greve 
m.fl.: Kommenteret straffelov. Speciel del (7. udg. 
2001), s. 28, Jøm Vestergaard: Straffelovens såkaldte 
»terrorismeparagraf«, i Kriminalistisk Instituts Års- 
beretning 1989, s. 131, og Michael Elmer i Kamov ad 
§114. 

Straffelovens $ 116-117 beskytter den demokrati- 
ske afvikling af valg. § 116 vedrører de alvorligste 
handlinger, der hindrer eller forsøger at hindre, at of- 
fentlige valg og stemmeafgivning finder sted, eller at 
resultatet er uanvendeligt. $ 117 vedrører en række 
retsstridige handlinger, der ikke nødvendigvis har ind- 
flydelse på valget, f.eks. den, der uberettiget skaffer 
sig adgang til at deltage i afstemning. 

Bestemmelsen i § 118 vedrører angreb med et så- 
kaldt videregående formål mod visse myndigheder og 
rettigheder. Bestemmelsen retter sig mod enkeltperso- 
ners handlinger. 

Efter § 118 a er påtale efter §§ 111-115 og § 118 
betinget af en beslutning fra justitsministeren. 

2.2.1.2. Øvrige relevante straffebestemmelser 
2.2.1.2.1. Ved siden af straffelovens kapitel 12 og 

13 indeholder straffeloven en lang række bestemmel- 
ser, der kan finde anvendelse ved terrorhandlinger. 
Det gælder blandt andet bestemmelseme i straffelo- 
vens §§180-181 (brandstiftelse), § 183 (sprængning, 
oversvømmelse, skibbrud mv. med skade for andre til 
følge), § 183 a (flykapring), § 184 (forstyrrelse af sik- 
kerheden for jembanes, fartøjers, motorkøretøjers el- 
ler lignende transportmidlers drift mv.), § 186 (sund- 
hedsfarlig forstyrrelse af vandforsyningen), § 187 
(sundhedsfarlig forurening af ting bestemt til almin- 
delig udbredelse mv.), § 192 a (grove våbenlovsover- 
trædelser), § 193 (forstyrrelse i driften i almindelige 
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samfærdselsmidler), § 237 (drab), §§ 244-246 (vold), 
§ 250 (hensættelse i hjælpeløs tilstand mv.), § 252 (fa- 
refremkaldelse), §§ 260-261 (ulovlig tvang og fri- 
hedsberøvelse) § 266 (trusler på livet) samt § 291 
(hærværk). 

Særligt kan fremhæves straffelovens § 192 a (grove 
våbenlovsovertrædelser). Efter straffelovens § 192 a 
om særligt grove våbenlovsovertrædelser straffes med 
fængsel indtil 4 år den, som i strid med lovgivningen 
om våben og eksplosivstoffer indfører, tilvirker, be- 
sidder, bærer, anvender eller overdrager våben eller 
eksplosivstoffer, der på grund af deres særdeles farli- 
ge karakter er egnede til at forvolde betydelig skade. 

Bestemmelsen blev med henblik på at kunne gribe 
effektivt ind overfor særligt grove våbenlovsovertræ- 
delser indsat i straffeloven ved lov nr. 411 af 10. juni 
1997. Der henvises herom til Folketingstidende 1996- 
97, forhandlingerne, s. 2202-2215, 7453 og 7938, til- 
læg A, s. 2475-2538, samt tillæg B, s. 988-993 og 
1294-1299. Bestemmelsen indebar en forhøjelse af 
strafferamme for særlig grove våbenlovsovertrædel- 
ser med 2 år (fra 2 til 4 års fængsel). 

Formålet med lovændringen var navnlig at skærpe 
straffene i de tilfælde, hvor skydevåben medbringes 
eller opbevares under omstændigheder, hvor der er en 
nærliggende risiko for, at våbnene vil blive anvendt til 
angreb eller forsvar i f.eks. opgør mellem forskellige 
rockergrupper, jf. Folketingstidende 1996-97, tillæg 
A,sp. 2511-2513. 

Bestemmelsen vil efter omstændighederne f.eks. 
kunne finde anvendelse, hvor en gruppe af personer 
bliver fundet i besiddelse af våben, som er egnet til 
udførelse af terrorhandlinger, uden at våbenbesiddel- 
sen dog kan straffes som forsøg på terrorhandlinger 
mv. 

At en eller flere af de ovennævnte bestemmelser er 
overtrådt som led i en terrorhandling, skal indgå som 
moment ved straffens udmåling, jf. straffelovens § 80, 
hvorefter der ved strafudmåling blandt andet skal ta- 
ges hensyn til lovovertrædelsens grovhed og ger- 
ningsmandens bevæggrunde til denne. 

2.2.1.2.2. Efter straffelovens § 21 straffes handlin- 
ger, som tilsigter at fremme eller bevirke udførelsen af 
en forbrydelse, når denne ikke fuldbyrdes, som for- 
søg. Bestemmelsen giver mulighed for at straffe for- 
søgshandlinger i meget vidt omfang. Det afgørende 
for, om der er tale om et strafbart forsøg, er gernings- 
mandens forsæt. 

Opfordring til at begå en forbrydelse kan være om- 
fattet af § 21, ligesom det er strafbart at anskaffe sig 
eller lave værktøj eller at forberede den kriminelle 
handling i øvrigt. 

2.2.1.2.3. Med straffelovens § 23 udvides den for en 
lovovertrædelse givne straffebestemmelse til at om- 
fatte alle, der ved tilskyndelse, råd eller dåd har med- 
virket til gerningen. Adfærd, der består i, at en person 
indgår aftale med en eller flere personer om udførelse 
af en strafbar handling, kan f.eks. straffes efter § 23. 

Fuldbyrdes forbrydelsen ikke, kan der straffes for 
medvirken til forsøg. 

For at straffe en person for medvirken efter straffe- 
lovens § 23 kræves, at den pågældende har haft forsæt 
til den pågældende forbrydelse, såfremt der er tale om 
. en forbrydelse, der kræver forsæt. Dette forsæt skal i 
en vis grad være konkretiseret, idet det antages, at til- 
skyndelse til at begå kriminalitet i almindelighed ikke 
er tilstrækkeligt. 

2.2.1.2.4. Efter straffelovens kapitel 5 kan juridiske 
personer pålægges strafansvar, når der er lovhjemmel 
herfor. Bestemmelser om strafansvar for selskaber 
mv. omfatter som udgangspunkt enhver juridisk per- 
son, herunder aktie-, anparts- og andelsselskaber, in- 
teressentskaber, foreninger, fonde, boer, kommuner 
og statslige myndigheder, jf. straffelovens § 26, stk. 1. 
Endvidere omfatter sådanne bestemmelser enkelt- 
mandsvirksomheder, for så vidt disse navnlig under 
hensyn til deres størrelse og organisation kan sidestil- 
les med de førnævnte selskaber, jf. straffelovens § 26, 
stk. 2. 

Strafansvar for en juridisk person forudsætter, at 
der inden for dens virksomhed er begået en overtræ- 
delse, der kan tilregnes en eller flere til den juridiske 
person knyttede personer eller den juridiske person 
som sådan, jf. straffelovens §27, stk. 1. Endvidere 
kan statslige myndigheder og kommuner alene straf- 
fes i anledning af overtrædelser, der begås ved ud- 
øvelse af virksomhed, som svarer til eller kan sidestil- 
les med virksomhed udøvet af private, jf. straffelo- 
vens § 27, stk. 2. 

De fleste særlove indeholder hjemmel til at juridi- 
ske personer kan straffes for overtrædelser af de på- 
gældende love. For så vidt angår overtrædelser af 
straffeloven indeholder medieansvarsloven en særlig 
ansvarsordning, hvorefter juridiske personer kan 
straffes for overtrædelse af straffelovens bestemmel- 
ser om f.eks. privatlivets fred. Når bortses fra denne 
særlige ansvarsordning på medieområdet, blev der 
med hensyn til straffelovsovertrædelser først indført 
hjemmel til strafansvar for juridiske personer ved lov 
nr. 228 af 4. april 2000 om ændring af straffeloven 
(Grov momssvig mv.). Ved denne lov blev der med 
henblik på at opfylde en række konventionsmæssige 
forpligtelser indsat en bestemmelse i straffelovens 
§ 306 med hjemmel til at straffe juridiske personer for 
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overtrædelse af straffeloven. Bestemmelsen var imid- 
lertid begrænset til nogle få nærmere opregnede straf- 
felovsbestemmelser. Der henvises til Folketingstiden- 
de 1999-2000, Folketingets Forhandlinger, s. 507- 
515, 5102-03 og 5813-14, Tillæg A, s.216-380, Til- 
læg B, s. 386-87 og 446. 

Bestemmelsen er siden ændret ved lov nr. 280 af 
25. april 2001 om ændring af straffeloven mv. (Gen- 
nemførelse af EU-rammeafgørelse om styrkelse af be- 
skyttelsen mod falskmøntneri mv.), hvor bestemmel- 
sen fik sin nuværende affattelse. Med ændringen blev 
begrænsningen til nogle få nærmere opregnede straf- 
felovsbestemmelser ophævet. Efter den nugældende 
bestemmelse i straffelovens § 306 er der således en al- 
mindelig adgang til at pålægge juridiske personer 
strafansvar for overtrædelser af straffeloven. I forhold 
til de almindelige betingelser i straffelovens § 27, 
stk. 1, for at pålægge juridiske personer strafansvar, er 
dette ansvar ved straffelovsovertrædelser dog blevet 
begrænset til overtrædelser, der er begået for at skaffe 
den juridiske person vinding. Der henvises til Folke- 
tingstidende 2000-2001, Folketingets Forhandlinger, 
s. 3999-4002, 6079-80 og 6405-06, Tillæg A, s. 2886- 
2945, Tillæg B, s. 778-79, 813-14 og 833. 

Med udtrykket vinding sigtes til den økonomiske 
fordel, herunder også besparelse, som gerningsman- 
den ved lovovertrædelsen har skaffet eller forsøgt at 
skaffe den juridiske person. Strafansvaret for den juri- 
diske person er således ikke betinget af, at der ved 
straffelovsovertrædelsen er tilført selskabet en uberet- 
tiget vinding gennem en retsstridig tilføjelse af et til- 
svarende formuetab for en evt. forurettede person. 

Bestemmelsen i § 306 omfatter kun forsætlige for- 
hold. Strafansvar for juridiske personer for uagtsom- 
me forhold må derfor bedømmes efter eventuelle 
straffebestemmelser for juridiske personer vedrøren- 
de det pågældende forhold i særlovgivningen. 

Af § 306, stk. 2, fremgår, at juridiske personer også 
kan straffes for forsøg med hensyn til straffelovsover- 
trædelser som nævnt i stk. 1. 

Reglen i straffelovens § 306 omfatter også ansvar 
for medvirken. 

Efter reglen i straffelovens § 93, stk. 1, nr. 1,2. led, 
er forældelsesfristen for juridiske personers strafan- 
svar 2 år, da straffen aldrig kan overstige bøde. 

2.2.1.3. Konfiskation og beslaglæggelse 
Efter straffelovens §§ 75-77 a kan der ske korifìska- 

tion af blandt udbytte ved en strafbar handling. Reg- 
lerne om konfiskation har fået deres nuværende for- 
mulering ved lov nr. 212 af 4. juni 1965 på grundlag 
af Straffelovrådets betænkning nr. 355/1964 om kon- 

fiskation. Der henvises herom til Folketingstidende 
1964-65, forhandlingerne sp. 1962-1971, 2521-2552, 
5536-5556 og 5791, tillæg A, sp. 937-1006, samt til- 
læg B, sp. 801-832. Endvidere er ved lov nr. 411 af 10. 
juni 1997 indført en udvidet adgang til konfiskation af 
udbytte fra kriminalitet ved indsættelse af bestemmel- 
sen i § 76 a. Der henvises herom til Folketingstidende 
1996-97, forhandlingerne, s. 2202-2215, 7453 og 
7938-7947, tillæg A, s. 2475-2538, samt tillæg B, s. 
988-993. 

Konfiskation er efter dansk ret formelt ikke en 
»straf«, men en »anden retsfølge« af en strafbar hand- 
ling. Konfiskation sker dog ofte ud fra mere pønalt 
(strafmæssigt) prægede synspunkter, og der er i disse 
tilfælde en flydende overgang mellem anvendelse af 
udbyttekonfiskation og egentlig straf, f.eks. bøder. 

Ifølge konfiskationsreglerne kan der foretages kon- 
fiskation af udbyttet ved en strafbar handling eller et 
hertil svarende beløb (§ 75, stk. 1) og af genstande, 
som har været brugt eller bestemt til at bruges ved en 
strafbar handling, er frembragt ved en strafbar hand- 
ling eller med hensyn til hvilke, der i øvrigt er begået 
en strafbar handling (§ 75, stk. 2). Endvidere kan der 
foretages konfiskation med hensyn til genstande, som 
frygtes at blive brugt ved en strafbar handling, hvis det 
er påkrævet for at forebygge handlingen (§ 77 a). 

Begrebet »udbytte« i straffelovens § 75, stk. 1, om- 
fatter den økonomiske fordel -  herunder en besparelse 
-  som gerningsmanden har opnået ved en lovovertræ- 
delse. Udbytte kan bestå både i penge og individuelle 
ting (f.eks. tyvekoster). Det er ikke et kr av, at berigel- 
sen er i behold, når konfiskationen foretages. Dvs. der 
kan foretages konfiskation, selvom lovovertræderen 
har forbrugt den opnåede vinding. Udbyttekonfiskati- 
onen sker så ved værdikonfiskation (»et hertil svaren- 
de beløb«). 

Konfiskation kan ske hos en anden end den eller de 
strafskyldige og kan i visse tilfælde anvendes også 
over for den, der frifindes på grund af utilregnelighed, 
jf. straffelovens § 16, eller personer, der er afgået ved 
døden. 

Bestemmelsen i § 77 a adskiller sig fra de øvrige 
konfiskationsbestemmelser ved at muliggøre konfi- 
skation, selv om der ikke (endnu) er begået en strafbar 
handling, og uden hensyn til, hvem der er ejer af de 
konfiskerede genstande. - Begrænsning i bestemmel- 
sens anvendelsesområde ligger i, at konfiskationen 
skal være påkrævet for at forebygge den strafbare 
handling samt at der alene er hjemmel til at konfiskere 
genstande. Straffelovens § 77 a er næppe anvendelig 
på konfiskation af penge eller andre finansielle mid- 
ler, jf. herved Knud Waaben: Strafferettens alminde- 
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lig del II. Sanktionslæren (4. udg. 1999), s. 82 med 
henvisninger til retspraksis. 

Retsplejelovens §§ 801-803 indeholder hjemmel til 
beslaglæggelse til sikring af det offentliges krav på 
konfiskation. Reglerne fik deres nuværende affattelse 
ved lov nr. 229 af 21. april 1999, jf. Folketingstidende 
1998-99, forhandlingerne, s. 244-252, 5204 og 5328- 
5329, tillæg A, s. 828-913, samt tillæg B, s. 462-465. 

Retsplejelovens § 801 angiver blandt andet de for- 
mål med henblik på hvilke, der kan foretages beslag- 
læggelse. Efter § 801, stk. 1, nr. 2, kan beslaglæggelse 
ske til sikring af det offentliges krav på sagsomkost- 
ninger, konfiskation og bøde. 

Bestemmelserne i § 802 og § 803 indeholder de 
materielle betingelser for at foretage beslaglæggelse. 
Af § 802, der vedrører beslaglæggelse over for mis- 
tænkte, følger, at der blandt andet kan ske beslaglæg- 
gelse, såfremt den pågældende med rimelig grund er 
mistænkt for en lovovertrædelse, der er undergivet of- 
fentlig påtale, og der er grund til at antage, at genstan- 
den bør konfiskeres (genstands- og udbyttekonfiskati- 
on), jf. stk. 1, eller beslaglæggelse må anses for nød- 
vendig for at sikre det offentliges krav på konfiskation 
(værdikonfiskation), jf. stk. 2. 

Efter § 803, der vedrører beslaglæggelse over for en 
person, der ikke er mistænkt, kan der ske beslaglæg- 
gelse af genstande, hvis der er grund til at antage, at 
genstanden bør konfiskeres. 

Det følger af retsplejelovens § 805, at beslaglæg- 
gelsen skal overholde den almindelige proportionali- 
tetsgrundsætning, dvs. at beslaglæggelse ikke må 
meddeles, hvis indgrebet står i misforhold til sagens 
betydning og det tab eller den ulempe, som indgrebet 
kan antages at medføre. 

Efter retsplejelovens § 1018 b kan der ydes erstat- 
ning til en sigtet person, der som led i en strafferetlig 
forfølgning har været udsat for ulovlig beslaglæggel- 
se. Erstatning for ulovlig beslaglæggelse til en person, 
der ikke har været sigtet, kan ydes efter reglen i 
§1018 c. 

2.2.2. Straffemyndighed 
Reglerne om dansk straffemyndighed er fastsat i 

straffelovens SS 6-12. Dansk straffemyndighed om- 
fatter bl.a. handlinger foretaget i den danske stat, jf. 
straffelovens § 6, nr. 1, (territorialprincippet) og 
handlinger foretaget i udlandet af personer med en 
nærmere angivet tilknytning til Danmark, jf. straffelo- 
vens § 7, stk. 1, nr. 2, (personalprincippet). 

I straffelovens § 6, nr. 1, kan der ikke indlægges et 
krav om, at hele den kriminelle virksomhed er foreta- 
get i den danske stat, for at der er dansk straffemyn- 

dighed. Når blot en del af virksomheden er foretaget 
her i landet, må forholdet antages at være undergivet 
dansk straffemyndighed efter denne bestemmelse. 

Har den kriminelle virksomhed ingen tilknytning til 
Danmark, kan der i stedet være dansk straffemyndig- 
hed efter straffelovens § 7, stk. 1, nr. 2. Efter denne 
bestemmelse er det en betingelse for dansk straffe- 
myndighed i forhold til udlandshandlinger, at ger- 
ningsmanden er dansk statsborger eller har bopæl i 
Danmark, og at handlingen er strafbar både efter ger- 
ningsstedets lov og dansk lov (dobbelt strafbarhed). 
Det er endvidere en forudsætning, at den pågældende 
danske straffebestemmelse ikke efter sit gerningsind- 
hold er territorialt begrænset til forhold begået i Dan- 
mark. Efter stk. 2 finder bestemmelsen tilsvarende an- 
vendelse på udlandshandlinger begået af en person, 
der har indfødsret eller bopæl i de andre nordiske lan- 
de, og som opholder sig her i landet. 

De ovennævnte bestemmelser suppleres af straffe- 
lovens § 8, hvorefter der efter omstændighederne er 
dansk straffemyndighed i forhold til udlandshandlin- 
ger uden hensyn til, hvor gerningsmanden hører hjem- 
me. Det gælder bl.a. i tilfælde, hvor »handlingen er 
omfattet af en mellemfolkelig overenskomst, ifølge 
hvilken Danmark er forpligtet til at foretage retsfor- 
følgning«, jf. § 8, nr. 5. Formålet med denne bestem- 
melse, der blev indsat ved lov nr. 322 af 4. juni 1986, 
er bl.a. at opfylde -  og muliggøre opfyldelse af frem- 
tidige -  konventioner eller andre mellemfolkelige af- 
taler, der indebærer en forpligtelse for Danmark til at 
have dansk straffemyndighed med henblik på at kun- 
ne strafforfølge nærmere angivne overtrædelser, jf. 
Folketingstidende 1985-86, tillæg A, sp. 2080-2081 
og 2087. 

Når der i medfør af de ovennævnte regler sker påta- 
le her i landet, skal afgørelsen såvel om straf som om 
andre retsfølger afhandlinger ske efter danske regler. 
Er forholdet undergivet dansk straffemyndighed i 
medfør af straffelovens § 7, kan der dog ikke idøm- 
mes strengere straf end efter gerningsstedets lovgiv- 
ning, jf. § 10, stk. 2. 

2.2.3. Retshjælp 

Grundlaget for danske myndigheders imødekom- 
melse af anmodninger om retshjælp fra fremmede sta- 
ter er navnlig den europæiske konvention af 20. april 
1959 om gensidig retshjælp i straffesager, jf. bekendt- 
gørelse nr. 18 af 17. juli 1963 (Lovtidende C) med til- 
hørende tillægsprotokol af 17. marts 1978, jf. be- 
kendtgørelse nr. 82 af 4. september 1986 (Lovtidende 
C). Hverken konventionen eller tillægsprotokollen er 
selvstændigt inkorporeret i dansk lovgivning, men det 
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er i retspraksis fastslået, at retsanmodninger om efter- 
forskningsskridt, der har karakter af straffeproces- 
suelle tvangsindgreb, f.eks. beslaglæggelse af bevis- 
midler til brug for straffesager i udlandet, kan iværk- 
sættes med hjemmel i retsplejeloven eller dennes ana- 
logi, idet det afgørende er, om foranstaltningen ville 
kunne foretages i en tilsvarende straffesag her i landet. 
Om retspraksis på dette område kan bl.a. henvises til 
afgørelseme offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen 
1972, s.600 (Højesteret) og 1988, s.203 (Vestre 
Landsret). 

Efter artikel 2, litra a, i den europæiske retshjælps- 
konvention kan en anmodning om retshjælp afslås, så- 
fremt anmodningen angår en forbrydelse, der af den 
stat, over for hvilken anmodningen fremsættes, be- 
tragtes som en politisk forbrydelse eller en forbrydel- 
se, der har forbindelse med en politisk forbrydelse. 
Danmark har i forbindelse med ratifikationen af Euro- 
parådets strafferetskonvention om korruption afgivet 
en erklæring om, at Danmark kan afslå at yde rets- 
hjælp efter denne konvention, såfremt anmodningen 
vedrører en forbrydelse, som efter dansk ret anses for 
en politisk forbrydelse. Med dette forbehold er det så- 
ledes sikret, at Danmark ikke er folkeretligt forpligtet 
til at yde retshjælp i videre omfang end efter rets- 
hjælpskonventionen. 

Som nævnt nedenfor under pkt. 4.1.2.2. indebærer 
visse konventioner mv., at de deltagende stater er af- 
skåret fra at nægte udlevering med henvisning til, at 
handlingen betragtes som en politisk forbrydelse. Det- 
te medfører, at de deltagende stater normalt også er af- 
skåret fra at nægte retshjælp med denne begrundelse. 
Danmark vil derfor f.eks. ikke kunne nægte at yde 
retshjælp i forhold til en deltagende stat med henvis- 
ning til, at der er tale om en politisk forbrydelse, når 
handlingen er omfattet af artikel 2, jf. artikel 1, i FN's 
terrorbombekonventionen. 

Mellem de nordiske lande gælder foruden den euro- 
pæiske retshjælpskonvention overenskomst af 26. 
april 1974 om gensidig retshjælp, jf. bekendtgørelse 
nr. 100 af 15. september 1975 (Lovtidende C). Over- 
enskomsten adskiller sig navnlig fra den europæiske 
retshjælpskonvention ved, at retshjælpen ydes direkte 
mellem de pågældende statsmyndigheder. Det er såle- 
des ikke nødvendigt at sende anmodningen om rets- 
hjælp ad diplomatiske kanaler eller via Justitsministe- 
riet. 

Endvidere indeholder Schengenkonventionen (arti- 
kel 48-53) en række bestemmelser, der supplerer og 
letter anvendelsen af den europæiske retshjælpskon- 
vention, jf. herved lov nr. 418 af 10. juni 1997 om 
Danmarks tiltræden af Schengensamarbejdet. 

Herudover findes der i retsplejeloven enkelte be- 
stemmelser om afhøring af vidner mv. til brug for 
straffesager i udlandet og om overførelse af personer, 
der er frihedsberøvet i udlandet, her til landet med 
henblik på personligt fremmøde som vidne eller del- 
tagelse i en konfrontation. 

I retsplejelovens § 731, stk. 1, litra g, er det således 
fastsat, at der som udgangspunkt skal beskikkes en of- 
fentlig forsvarer i tilfælde, hvor vidners eller syns- el- 
ler skønsmænds beedigede forklaring begæres til brug 
under en i udlandet indledt straffesag. 

Endvidere er det i retsplejelovens § 191, stk. 1, fast- 
sat, at en person, der er frihedsberøvet i udlandet, og 
som har meddelt samtykke hertil, kan overføres til 
Danmark for i en straffesag at afgive forklaring eller 
medvirke ved en konfrontation. Den pågældende skal 
under overførelsen være frihedsberøvet og skal tilba- 
geføres til den fremmede stat, uanset om den pågæl- 
dende senere tilbagekalder sit samtykke til overførs- 
len. Stk. 1 suppleres i stk. 2-5 af en række bestemmel- 
ser om fremgangsmåden ved overførslen og retsstil- 
lingen under opholdet her i landet. 

Efter retsplejelovens § 170, stk. 3, og § 804, stk. 4, 
kan retten bestemme, at tredjemand ikke skal afgive 
forklaring om forhold eller forevise eller udlevere 
genstande (edition), med hensyn til hvilke vidnet i 
medfør af lovgivningen har tavshedspligt, og hvis 
hemmeligholdelse har væsentlig betydning. 

2.2.4. Udlevering 
Reglerne om udlevering er fastsat i udleveringslo- 

ven, jf. lovbekendtgørelse nr. 110 af 18. februar 1998. 
For den nærmere gennemgang af udleveringsreglerne, 
herunder betingelserne for udlevering samt Justitsmi- 
nisteriets overvejelser, henvises til pkt. 4 nedenfor. 

2.2.5. Ikke spredning af masseødelæggelsesvåben mv. 
2.2.5.1. Betegnelsen masseødelæggelsesvåben an- 

vendes typisk som modsætning til konventionelle vå- 
ben og omfatter atomvåben, biologiske og kemiske 
våben (ABC-våben) samt missiler, der kan fremføre 
sådanne våben. Masseødelæggelsesvåben kendeteg- 
nes ved, at de har en omfattende ødelæggelsesevne, 
der ikke klart lader sig afgrænse og derved rammer et 
meget stort antal mennesker. 

Fremstilling, besiddelse, erhvervelse og levering af 
våben og sprængstoffer -  herunder ABC-våben -  er 
reguleret i våbenloven. Som det fremgår af pkt. 
2.3.3.1. foreslås en ændring af våbenloven, så det præ- 
ciseres, at det er strafbart at udvikle eller med henblik 
herpå forske i kemiske og biologiske våben. Særligt 
grove våbenlovsovertrædelser straffes efter straffelo- 
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vens § 192 a med op til 4 års fængsel (foreslås forhøjet 
til 6 års fængsel, jf. pkt. 2.3.3.1.). 

Indsatsen i forbindelse med ikke-spredning (non- 
proliferation) omfatter foranstaltninger, der skal hin- 
dre ukontrolleret spredning af viden (knowhow) og 
produkter, der kan anvendes til fremstilling af masse- 
ødelæggelsesvåben. 

Danmark har i den forbindelse en international for- 
pligtelse til at sikre, at danske virksomheder ikke ud- 
fører visse produkter, som vil kunne blive anvendt til 
fare for international fred og sikkerhed -  herunder af 
terrororganisationer. Denne eksportkontrol betyder, at 
danske virksomheder i visse tilfælde skal søge Er- 
hvervsfremme Styrelsen om udførselstilladelse for 
produkter og teknologier, der både kan anvendes in- 
den for den civile og militære sektor. Dette betegnes 
som »produkter med dobbelt anvendelse<<, (dual-use 
products). Politiets Efterretningstjeneste samarbejder 
med Erhvervsfremme Styrelsen og foretager bl.a. ind- 
samling og analyse af information på området. 

Som eksempler på produkter med dobbelt anven- 
delse kan nævnes: 
-  Kemikalier, der kan anvendes både til civile og mi- 

litære opgaver 
-  Bore-/fræsemaskiner, der kan anvendes både til ci- 

vile og militære opgaver 
-  IT-produkter, herunder computere og programmer, 

der kan anvendes til både civile og militære opga- 
ver 

-  Hydrofoner (undervandslyttéudstyr), der kan finde 
fiskestime og ubåde 

-  Laboratorieudstyr, der både kan anvendes til frem- 
stilling af vacciner og biologiske våben 
Reglerne om kontrol med eksport (udførsel) af pro- 

dukter med dobbelt anvendelse er fastsat ved Rådets 
forordning (EF) nr. 1334 af 22. juni 2000 om en fæl- 
lesskabsordningfor kontrol med udførslen afp produk- 
ter og teknologi med dobbelt anvendelse. Forordnin- 
gen suppleres af bekendtgørelse nr. 1213 af 18. de- 
cember 2000 om kontrol med udførslen af produkter 
og teknologi med dobbelt anvendelse, der bl.a. inde- 
holder bestemmelser om strafansvar for overtrædelse 
af forordningen og gennemførelsesbestemmelserne i 
bekendtgørelsen. 

Der kræves efter forordningens artikel 3, stk. 1, til- 
ladelse til udførsel af de produkter med dobbelt anven- 
delse, der er opført på listen i bilag I (»kontrollisten«). 

Erfaringerne, bl.a. i forbindelse med Golfkrigen, vi- 
ste, at også mindre følsomme produkter, som ikke er 
opført på kontrollisten, kan anvendes til udvikling og 
produktion af masseødelæggelsesvåben. Derfor ind- 
førte EU i 1995 en såkaldt »catch-all klausul« i eks- 

portkontrollen, jf. forordningens artikel 4, stk. 1-3. 
Disse bestemmelser indebærer i grove træk følgende: 
-  Udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, der 

ikke er opført på listen i forordningens bilag I, kræ- 
ver en udførselstilladelse, hvis eksportøren af de 
danske myndigheder er blevet gjort bekendt med, at 
de pågældende produkter helt eller delvis er -  eller 
kan være -  bestemt til anvendelse i forbindelse med 
udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, 
vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering 
eller spredning af masseødelæggelsesvåben eller 
missiler. 

-  Hvis køberlandet eller bestemmelseslandet er gen- 
stand for en våbenembargo, og hvis eksportøren af 
de danske myndigheder er blevet gjort bekendt 
med, at de pågældende produkter helt eller delvis er 
eller kan være bestemt til militær endelig anvendel- 
s e . .  

-  Hvis eksportøren har kendskab til, at de pågælden- 
de produkter helt eller delvis er bestemt til anven- 
delse i forbindelse med masseødelæggelsesvåben 
eller missiler eller militær anvendelse i et land un- 
der våbenembargo, jf. ovenfor, skal eksportøren 
meddele dette til Erhvervsfremme Styrelsen, som 
herefter afgør, om der skal ansøges om en udfør- 
selstilladelse, og om en sådan kan udstedes. 
En medlemsstat kan desuden vedtage eller opret- 

holde national lovgivning, hvorefter der kræves ud- 
førselstilladelse for produkter med dobbelt anvendel- 
se, der ikke er opført på listen i bilag I, hvis eksportø- 
ren har begrundet mistanke om, at de pågældende pro- 
dukter helt eller delvis er eller kan være bestemt til an- 
vendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, 
håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, 
sporing, identificering eller spredning af masseøde- 
læggelsesvåben eller missiler, jf. forordningens arti- 
kel 4, stk. 5. Regler af denne karakter er ikke fastsat i 
dansk ret. 

En medlemsstat kan endelig af hensyn til den of- 
fentlige sikkerhed eller menneskerettighederne forby- 
de eller kræve tilladelse til udførsel af produkter med 
dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag 
I, jf. forordningens artikel 5. 

Overførsler mellem EU-landene kræver som ho- 
vedregel ikke udførselstilladelse. Der kræves dog som 
hovedregel udførselstilladelse for de særlig følsomme 
produkter, der er opført på listen i bilag IV, jf. forord- 
ningens artikel 21, stk. 1. 

Overtrædelse af bestemmelserne i forordningen el- 
ler de nationale gennemførelsesbestemmelser kan 
straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år, jf. § 7 i be- 
kendtgørelse nr. 1213 af 18. december 2000. Dette 
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gælder først og fremmest den, der udfører produkter 
med dobbelt anvendelse uden at være i besiddelse af 
en tilladelse, som kræves efter forordningen eller efter 
bekendtgørelsen, jf. § 7, stk. 3. 

På samme måde straffes den, der til brug for afgø- 
relser efter forordningen eller de nationale gennemfø- 
relsesbestemmelser giver urigtige eller vildledende 
oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for 
sagens afgørelse, eller som handler i strid med vilkår, 
der er fastsat i en sådan afgørelse, eller som forsøger 
herpå, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 1. 

Det samme gælder efter § 7, stk. 2, den, der i øvrigt 
undlader at give oplysninger, der kræves efter forord- 
ningen eller de nationale gennemførelsesbestemmel- 
ser, eller som afgiver urigtige eller vildledende oplys- 
ninger. 

Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske perso- 
ner) strafansvar efter regleme i straffelovens 5. kapi- 
tel, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 4. 

2.2.5.2. Fremmed ret 
De materielle (og formelle) regler om eksportkon- 

trol er -  som det fremgår af pkt. 2.2.5.1. -  i meget vidt 
omfang fælles for alle EU-landene. Det er derimod 
overladt til de enkelte lande at fastsætte, hvilke sank- 
tioner der skal anvendes ved overtrædelse af forord- 
ningen og de nationale gennemførelsesbestemmelser, 
jf. forordningens artikel 19. Sanktionerne skal imid- 
lertid være effektive, stå i rimeligt forhold til overtræ- 
delsen og have en afskrækkende virkning. 

Strafmaksimum varierer en del i de forskellige EU- 
lande. Efter det for Justitsministeriet oplyste er straf- 
maksimum 1 års fængsel i Irland, 3 års fængsel i Spa- 
nien, 4 års fængsel i Finland, 5 års fængsel i Østrig, 6 
års fængsel i Italien, Holland og Sverige, 7 års fængsel 
i Storbritannien (overvejes forhøjet til 10 års fængsel) 
samt 15 års fængsel i Tyskland. Af andre vestlige lan- 
de kan nævnes Norge (5 års fængsel), Australien (8 
års fængsel) samt USA og Canada (10 års fængsel). 

2.3. Justitsministeriets overvejelser 

2.3.1. FN's terrorfinansieringskonvention 
2.3.1.1. FN-konventionen til bekæmpelse af finan- 

siering af terrorisme (terrorfinansieringskonventio- 
nen) indeholder en kriminaliseringspligt med hensyn 
til terrorfinansiering. Efter konventionen skal det være 
strafbart at finansiere terrorisme, jf. artikel 2, stk. 1. 

Efter gældende ret kan finansiering af terrorisme 
straffes som medvirken til den konkrete terrorhand- 
ling, jf. straffelovens § 23. Dette forudsætter, jf. oven- 
for pkt. 2.2.1.2.3., at den pågældende person har haft 

forsæt til den pågældende forbrydelse. Dette forsæt 
skal til en vis grad være konkretiseret. 

Foreligger der ikke en tilstrækkelig konkret med- 
virken til en bestemt terrorhandling, kan væsentlig fi- 
nansiel støtte til en terrorgruppe straffes efter straffe- 
lovens § 114. Det forudsætter imidlertid, at der skal 
være tale om en gruppe eller lign., der har til hensigt 
ved magtanvendelse at øve indflydelse på offentlige 
danske anliggender eller fremkalde forstyrrelse af den 
danske samfundsordenen, jf. ovenfor pkt. 2.2.1.1.3. 
Finansiering af terrorisme rettet mod andre lande kan 
derimod ikke straffes efter § 114, men i stedet i vidt 
omfang som medvirken til den konkrete terrorhand- 
ling, jf. straffelovens § 23. 

Efter terrorfinansieringskonventionens artikel 2, 
stk. 1, omfatter kriminaliseringspligten den person, 
der ulovligt og forsætligt direkte eller indirekte tilve- 
jebringer eller indsamler midler i den hensigt, at de 
skal anvendes, eller med viden om, at de vil blive an- 
vendt helt eller delvist til at udføre terrorhandlinger 
som defineret i bestemmelsen. 

Efter Justitsministeriets opfattelse er det allerede 
efter gældende ret muligt i vidt omfang at straffe den, 
der giver eller indsamler penge til terrororganisatio- 
ner. Det kan dog bl.a. give anledning til tvivl, i hvilket 
omfang det efter gældende ret er muligt at straffe fi- 
nansiering af organisationer, der både udfører huma- 
nitære opgaver og begår terrorhandlinger. 

Justitsministeriet har derfor fundet det rigtigst at 
foreslå en ny bestemmelse om finansiering af terroris- 
me, jf. lovforslagets § 1, nr. 5 (straffelovens § 114 a). 

Den nye bestemmelse omfatter bl.a. personer, der 
giver egne penge eller indsamler penge til en organi- 
sation, der udtrykkeligt indsamler penge til anskaffel- 
se af våben eller sprængstoffer, og som af de pågæl- 
dende er kendt for -  blandt andet -  at begå terrorhand- 
linger. 

Bestemmelsen omfatter endvidere personer, der gi- 
ver eller indsamler penge til en organisation, selv om 
pengene ikke udtrykkeligt skal anvendes til anskaffel- 
se af våben eller sprængstoffer, når blot organisatio- 
nen af bidragsyderen er kendt for blandt andet at begå 
terrorhandlinger. Det er i den forbindelse uden betyd- 
ning, om den konkrete indsamling angiveligt har et 
humanitært formål, hvis organisationen er kendt for at 
begå terrorhandlinger. 

Artikel 2, stk. 5, medfører pligt til i vidt omfang at 
straffe medvirken til finansiering af terrorhandlinger. 
Efter artikel 2, stk. 5, skal kriminaliseringspligten om- 
fatte både den, der medvirker til, (litra a), organiserer 
eller pålægger andre at begå (litra b) en forbrydelse 
som anført i stk. 1 eller 4, som den, der medvirker til, 
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at en gruppe personer, der handler med fælles formål 
begår en eller flere forbrydelser som anført i stk. l el- 
ler 4 (litra c). 

Efter konventionens artikel 2, stk. 5, litra c, skal det 
således være strafbart forsætligt at medvirke til, at en 
gruppe af personer, der handler med fælles formål, be- 
går en eller flere terrorhandlinger, hvis den medvir- 
kende handler (1) i den hensigt at fremme (indsam- 
lings-)gruppens kriminelle virksomhed eller formål, 
når virksomheden eller formålet indebærer, at en så- 
dan forbrydelse begås, eller (2) foretages med viden 
om, at (indsamlings-)gruppen har til hensigt at begå 
en sådan forbrydelse. 

Endelig må det antages, at medvirkensansvaret i ar- 
tikel 2, stk. 5, litra c, omfatter enhver form for bistand, 
uanset om denne bistand isoleret set er lovlig, f.eks. i 
form af advokat- eller revisorbistand til en organisati- 
on, som af bistandsyderen er kendt for at begå terror- 
handlinger, forudsat bistanden fremmer gruppens kri- 
minelle virksomhed eller formål, eller ydes med viden 
om, at gruppen har til hensigt at begå en terrorhand- 
ling. 

Handlinger omfattet af artikel 2, stk. 5, litra a og b, 
er efter Justitsministeriets opfattelse strafbare efter 
straffelovens almindelige medvirkensregel i § 23, jf. 
bemærkningerne ovenfor i pkt. 2.2.1.2.3. 

Der kan efter Justitsministeriets 'opfattelse rejses 
spørgsmål om, hvorvidt den kriminaliseringspligt, der 
følger af artikel 2, stk. 5, litra c, 1. led, (»medvirken 
... i den hensigt at fremme gruppens generelle krimi- 
nelle virksomhed eller formål...«) rækker videre end 
de danske medvirkensregler. Efter dansk ret skal med- 
virkensforholdet således være rettet mod en konkreti- 
seret forbrydelse, for at gerningsmanden kan siges at 
have det fornødne forsæt. 

I andre lignende konventioner omfatter kriminalise- 
ringspligten adfærd i form af »medvirken« til de for- 
brydelser, som opregnes i den pågældende konventi- 
on. Der kan i den forbindelse henvises til artikel 1, li- 
tra b, i konventionen til bekæmpelse af ulovlig be- 
mægtigelse af luftfartøjer, artikel 1, litra f, i den euro- 
pæiske konvention om bekæmpelse af terrorisme 
samt artikel 1, stk. 2, litra b, i konventionen imod gid- 
seltagning. 

I FN-konventionen til bekæmpelse af terrorbomb- 
ninger indgår imidlertid i artikel 2, stk. 3, litra c, en 
bestemmelse, der er identisk med FN-konventionen til 
bekæmpelse af finansiering af terrorisme artikel 2, 
stk. 5, litra c. I forbindelse med de ændringer, der var 
nødvendige for, at Danmark kunne ratificere FN's ter- 
rorbombekonvention (lov nr. 280 af 25. april 2001) 
blev det overvejet, om straffelovens § 23 omfatter til- 

fælde efter artikel 2, stk. 3, litra c, 1. led, hvor den på- 
gældende person medvirker til, at en gruppe personer, 
der handler med et fælles formål, begår en eller flere 
forbrydelser som anført i artikel 2, stk. 1 og 2. I be- 
mærkninger til lovforslaget, jf. Folketingstidende 
2000-01, tillæg A, s. 2905, blev det anført: 

»Der må efter Justitsministeriets opfattelse ... læg- 
ges vægt på, at FN-konventionen til bekæmpelse af 
terrorbombninger tager sigte på en forholdsvis af- 
grænset gruppe af lovovertrædelser af yderst alvorlig 
og almenfarlig karakter. En person, som forsætlig 
fremmer den kriminelle virksomhed eller formål hos 
en gruppe personer med kendskab til gruppens gene- 
relle formål, og som dermed bidrager til en af de lov- 
overtrædelser, der er omfattet af konventionen, må på 
den baggrund anses for at have forsæt til en lovover- 
trædelse, som er tilstrækkelig konkretiseret til at kun- 
ne medføre medvirkensansvar.« 

Med terrorfinansieringskonventionen er hensigten 
imidlertid at ramme en personkreds, hvis medvirkens- 
handlinger er endnu fjemere fra den konkrete terror- 
handling sammenlignet med terrorbombekonventio- 
nen. Hvor terrorbombekonventionens medvirkensbe- 
stemmelse omfatter personer, der medvirker til, at en 
gruppe personer, der handler med fælles formål, f.eks. 
sprænger en bombe og derved overtræder straffelo- 
vens § 183, trods viden om gruppens hensigt, omfatter 
terrorfinansieringskonventionens artikel 2, stk. 5, litra 
c, den person, der medvirker til, at en gruppe personer, 
der handler med fælles formål, indsamler midler til 
brug for terrorhandlinger. Der kan således blive tale 
om at straffe en person, der i relation til den konkrete 
terrorhandling kan være medvirkende i tredje eller 
fjerde led. 

Efter Justitsministeriets opfattelse vil denne form 
for medvirken ikke altid være omfattet af straffelo- 
vens § 23 eller den nye foreslåede bestemmelse i 
§114 a. En gennemførelse af FN's terrorfinansie- 
ringskonvention vil derfor på dette punkt kræve en 
ændring af straffeloven. Den medvirken, der omfattes 
af terrorfinansieringskonventionens artikel 2, stk. 5, 
litra c, 2. led, må derimod anses for omfattet af det al- 
mindelige medvirkensbegreb. 

En udvidelse af det strafferetlige medvirkensbegreb 
til bredt at omfatte enhver form for støtte til organisa- 
tioner, uden at støtten kan henføres til konkrete terror- 
handlinger, kan rejse principielle betænkeligheder. 
Det er imidlertid vigtigt at fastholde, at der, er tale om 
yderst alvorlige forbrydelser af almenfarlige karakter. 
For at opnå det stærkest mulige strafferetlige væm 
mod terrorisme er det nødvendigt at kriminalisere i et 
videre omfang, end hvad der i øvrigt gælder for andre 
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forbrydelser. Det foreslås derfor, at der i straffeloven 
indsættes en særlig bestemmelse, der omfatter netop 
denne form for udvidet medvirken til terrorfinansie- 
ring, jf. lovforslagets § 1, nr. 5 (§ 114 b). 

Bestemmelsen foreslås udformet således, at med- 
virken til terrorhandlinger, således som disse er defi- 
neret i lovforslaget, i alle tilfælde er strafbar efter det 
udvidede medvirkensbegreb. En person, som forsæt- 
ligt fremmer den kriminelle virksomhed eller formål 
hos en gruppe personer med kendskab til gruppens ge- 
nerelle terrorformål, og som dermed bidrager til fore- 
tagelsen af en terrorhandling som defineret i lovfor- 
slaget, vil kunne straffes efter den særlige medvir- 
kensregel. Herved skabes der i øvrigt også yderligere 
sikkerhed for, at Danmark også opfylder terrorbombe- 
konventionens krav om et udvidet medvirkensbegreb. 

Et eksempel på bestemmelsens anvendelsesområde 
kunne f.eks. være professionel generel rådgivning, der 
ikke direkte angår en konkret terrorhandling, til en or- 
ganisation, der har til hensigt at begå terrorhandlinger, 
hvilket er den pågældende rådgiver bekendt. 

Strafferammen for denne mindre konkretiserede 
medvirken foreslås fastsat til fængsel indtil 6 år. 

Det har været nævnt i høringssvarene, at bestem- 
melsen i § 114 b kan rejse spørgsmål i forhold til 
ytringsfriheden, idet det beskrevne gerningsindhold 
efter omstændighederne kan have karakter af ytringer. 

Efter Justitsministeriets opfattelse indeholder den 
foreslåede § 114 b ingen begrænsninger i ytringsfrihe- 
den. 

Med bestemmelsen foreslås bistand til en terroror- 
ganisation i form af tilskyndelse, råd eller dåd krimi- 
naliseret i vidt omfang. Som det udtrykkeligt fremgår 
af bestemmelsen, kræves det imidlertid, at der er tale 
om en medvirken, som på en eller anden måde »frem- 
mer« den kriminelle virksomhed. 

Det er således vigtigt at slå fast, at rene sympatitil- 
kendegivelser i forhold til terrororganisationer således 
ikke er omfattet af den foreslåede § 114 b. 

Påskønnelse eller anerkendelse af konkrete terror- 
handlinger, kan imidlertid efter omstændighederne 
være omfattet af den gældende bestemmelse i straffe- 
lovens § 136, stk. 2. Denne bestemmelse kriminalise- 
rer den, der offentligt udtrykkeligt billiger en af de i 
kapitel 12 og 13 omhandlede forbrydelser. Bestem- 
melsen, der blev indsat i straffeloven i 1939, vil med 
den foreslåede terrorismebestemmelse i § 114, jf. ne- 
denfor, ikke som hidtil alene omfatte udtrykkelige bil- 
ligelser, der fremsættes offentligt, af terrorhandlinger 
rettet mod danske myndigheder, men fremover også 
offentlige, udtrykkelige billigelser af terrorhandlinger 

rettet mod udenlandske myndigheder eller internatio- 
nale organisationer. 

2.3.1.2. Som nævnt i pkt. 2.1.1.1. følger det af arti- 
kel 5 i FN' s terrorfinansieringskonvention, at juridi- 
ske personer skal kunne gøres ansvarlige for de hand- 
linger, der er beskrevet i konventionen. Ansvaret for 
de juridiske personer kan ikke betinges af, at handlin- 
gerne er begået for at skaffe den juridiske person vin- 
ding. Det skal således være muligt at straffe f.eks. en 
organisation, der giver penge eller samler penge ind til 
en gruppe af terrorister uden derved selv at opnå øko- 
nomisk vinding. 

Straffelovens § 306 om strafansvar for juridiske 
personer for overtrædelser af straffeloven indeholder 
et krav om, at overtrædelsen skal være begået for at 
skaffe den juridiske person vinding. Opfyldelsen af 
artikel 5 kræver derfor, at der ved en lovændring ska- 
bes hjemmel til at straffe juridiske personer for over- 
trædelser omfattet af konventionen, selvom de pågæl- 
dende overtrædelser ikke er begået for at skaffe den 
juridiske person vinding. 

Opfyldelsen kan enten ske ved, at den nugældende 
begrænsende betingelse i § 306 om, at overtrædelsen 
skal være begået for at skaffe den juridiske person 
vinding, fjernes generelt med virkning for alle straffe- 
lovsovertrædelser, eller ved at betingelsen alene op- 
hæves for så vidt angår overtrædelser, der er omfattet 
af terrorfinansieringskonventionen. 

I forbindelse med gennemførelsen af EU-rammeaf- 
gørelse om styrkelse af beskyttelse mod falskmøntne- 
ri, jf. lov nr. 280 af 25. april 2001, hvor strafansvaret 
for juridiske personer blev ændret, således at der ind- 
førtes en generel adgang til at pålægge juridiske per- 
soner strafansvar efter reglerne i 5. kapitel for over- 
trædelser af straffeloven, der er begået for at skaffe 
den juridiske person vinding, blev forskellige model- 
ler for juridiske personers strafansvar overvejet. Det 
blev blandt andet overvejet at indføre et generelt straf- 
ansvar for juridiske personer for overtrædelser af 
straffeloven uden krav om økonomisk vinding. Som 
argument imod en sådan model blev det anført, at som 
påpeget af Straffelovrådet sigter flertallet af straffebe- 
stemmelserne i straffeloven på at beskrive enkeltper- 
soners skadegørende eller farlige eller på anden måde 
forkastelige handlinger. Disse handlinger begås i hen- 
hold til individuelle beslutninger, eventuelt efter afta- 
le med flere og uden sammenhæng med, om den eller 
de pågældende står i et ansættelsesforhold til nogen. 
Det kan således forekomme kunstigt at åbne mulighed 
for, at en juridisk person kan straffes for f.eks. vold el- 
ler hærværk. Der henvises til Folketingstidende 2000- 
2001, tillæg A, s. 2892-96. 
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Rigsadvokaten bemærkede dengang i forbindelse 
med høringen over lovforslaget, at når der indføres en 
almindelig adgang til at pålægge juridiske personer 
straf for overtrædelse af straffeloven, ses der ikke at 
foreligge særlige grunde, der taler for, at man fraviger 
de almindelige betingelser for selskabsansvaret, jf. 
straffelovens § 27. Efter denne bestemmelse er sel- 
skabsansvaret ikke begrænset til forsætlige forhold el- 
ler til tilfælde, hvor overtrædelsen er begået for at 
skaffe den juridiske person vinding. 

På det nu foreliggende grundlag, hvor vindingskra- 
vet i § 306 må ophæves for så vidt angår overtrædel- 
ser, der er omfattet af terrorfinansieringskonventionen 
(f.eks. den foreslåede nye bestemmelse i straffelovens 
§ 114 a), er der efter Justitsministeriets opfattelse ikke 
tilstrækkeligt grundlag for at opretholde denne betin- 
gelse for juridiske personers strafansvar i relation til 
andre straffelovsovertrædelser. Justitsministeriet fin- 
der således, at strafansvaret for juridiske personer i re- 
lation til straffelovsovertrædelser generelt bør være 
undergivet de almindelige betingelser, der efter straf- 
felovens § 27 gælder for denne ansvarsform. 

Det bemærkes herved, at strafansvaret for juridiske 
personer ved overtrædelse af straffebestemmelser i 
særlovgivningen ikke er betinget af, at handlingen er 
begået for at skaffe den juridiske person vinding. En 
ophævelse af vindingskravet i § 306 vil således inde- 
bære, at der for så vidt angår betingelserne for juridi- 
ske personers strafansvar opnås en ligestilling mellem 
straffelovsovertrædelser og særlovsovertrædelser. 

Justitsministeriet finder på den baggrund, at gen- 
nemførelsen af artikel 5 i FN's terrorfinansierings- 
konvention bør ske ved en ophævelse af kravet i straf- 
felovens § 306 om, at overtrædelsen skal være begået 
for at skaffe den juridiske person vinding. 

Den foreslåede ændring vil indebære, at spørgsmå- 
let om strafansvar for juridiske personer i anledning af 
straffelovsovertrædelser i det hele skal afgøres efter 
de almindelige betingelser i straffelovens § 27, stk. 1. 
For at en juridisk person skal kunne straffes for en 
straffelovsovertrædelse, er det således en forudsæt- 
ning, at overtrædelsen er begået inden for dens virk- 
somhed, og at overtrædelsen kan tilregnes en eller fle- 
re til den juridiske person knyttede personer eller den 
juridiske person som sådan. Der henvises til Folke- 
tingstidende 1995-1996, tillæg A, sp. 4054-62 og 
4063-64, og til Straffelovrådets betænkning nr. 
1289/1995 om juridiske personers strafansvar, navn- 
lig kapitel 6. 

En lang række af straffelovens regler tager sigte på 
at beskrive enkeltpersoners skadegørende, farlige el- 
ler på anden måde forkastelige handlinger såsom 

drab, vold, voldtægt, hærværk osv. De begås i hen- 
hold til individuelle beslutninger, eventuelt efter afta- 
le mellem flere, og uden sammenhæng med, om den 
eller de pågældende står i ansættelsesforhold til no- 
gen, jf. Straffelovrådets betænkning, side 54-55. Be- 
går en ansat sådanne handlinger i forbindelse med sit 
arbejde, må de imidlertid i almindelighed anses for så 
fremmede og atypiske i forhold til den aktivitet, den 
juridiske person udøver, at de ikke kan anses for begå- 
et »inden for dens virksomhed«. Ophævelsen af kra- 
vet om, at overtrædelsen skal være begået for at skaffe 
den juridiske person vinding, vil således i almindelig- 
hed ikke medføre, at handlinger af den nævnte art ind- 
drages under strafansvaret for juridiske personer. 

Afgivelse af urigtige erklæringer på virksomhedens 
vegne, aktiv bestikkelse, bedrageri, skatte- og moms- 
svig, EU-svig osv. kan nævnes som eksempler på 
overtrædelser, der kan begås inden for virksomheden, 
og som derfor kan pådrage den juridiske person straf- 
ansvar. Det må således antages, at det fortsat vil være 
de straffelovsovertrædelser, der begås for at skaffe 
den juridiske person vinding, som i praksis navnlig vil 
aktualisere spørgsmålet om straf for den juridiske per- 
son, selv om vindingskravet udgår. 

For så vidt angår de bestemmelser i straffeloven, 
der har karakter af overbygningsbestemmelser i for- 
hold til bestemmelser i særlovgivningen (f.eks. straf- 
felovens § 289 om skatte- og momssvig), har en gene- 
rel bestemmelse om strafansvar for juridiske personer 
med hensyn til straffelovsovertrædelser ikke selv- 
stændig hjemmelsmæssig betydning eller betydning 
for strafferammen. Straffelovens udvidede straffe- 
rammer føjer således ikke noget til særlovens, idet en 
juridisk person ikke kan idømmes fængselsstraf, men 
kun bødestraf, jf. straffelovens § 25. Det forhold, at 
overtrædelsen henføres til overbygningsbestemmel- 
sen i straffeloven, kan dog eventuelt føre til, at der ud- 
måles en større bøde, end hvis forholdet alene henfø- 
res under særlovsbestemmelsen. Det bemærkes i den 
forbindelse, at bødestraf vil kunne anvendes over for 
en juridisk person, selv om den straffelovsbestemmel- 
se, der er overtrådt, kun indeholder hjemmel til fæng- 
selsstraf (for fysiske personer). 

Begår en person en straffelovsovertrædelse over for 
den juridiske person, hvori den pågældende er ansat -  
f.eks. underslæb, hvor det er den juridiske person, der 
er den forurettede -  må overtrædelsen anes for et rent 
privat skridt fra den ansattes side, der selvsagt ikke 
kan pådrage den juridiske person strafansvar. 

Det beror på den konkrete straffebestemmelse, om 
strafansvaret for den juridiske person alene indtræder, 
når en enkeltperson har handlet med forsæt, eller om 
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også uagtsomme overtrædelser kan medføre strafan- 
svar for den juridiske person, jf. straffelovens § 19. 
Kræves der forsæt, kan strafansvar for den juridiske 
person kun komme på tale, hvis en eller flere inden for 
virksomheden beviseligt har overtrådt den pågælden- 
de straffelovsbestemmelse med forsæt. Kræves der 
alene uagtsomhed for individualansvar, gælder sam- 
me tilregnelseskrav i forhold til den juridiske person. 

Ændringen medfører således, at det bliver muligt at 
straffe en juridisk person for f.eks. uagtsomt mand- 
drab. Det vil dog afhænge af de konkrete omstændig- 
heder, om forudsætningerne for at pålægge en juridisk 
person strafansvar er opfyldt. Er der tale om uagtsom 
manddrab i forbindelse med en arbejdsulykke, vil den 
juridiske persons strafansvar typisk være aktualiseret, 
idet overtrædelsen er sket inden for virksomheden og 
typisk med en eventuel økonomisk fordel for den juri- 
diske person. Mere tvivlsom stiller situationen sig ved 
uagtsom manddrab i forbindelse med et færdsels- 
uheld, hvor ejeren af køretøjet er en juridisk person og 
føreren er ansat hos den juridiske person. Der må ved 
sådanne grænsetilfælde søges vejledning i den prak- 
sis, der har udviklet sig på de enkelte område, navnlig 
færdselsområdet, hvor selskabsansvar typisk placeres 
der, hvor en eventuel økonomisk fordel ved overtræ- 
delsen vindes, eller hvor overtrædelsen står i forbin- 
delse med selskabets arbejdstilrettelæggelse. Følger 
det af en klar praksis på særlovsområdet, at der ikke 
pålægges den juridiske person strafansvar for sær- 
lovsovertrædelsen, vil samme praksis kunne overfø- 
res til straffelovsovertrædelsen. Vil der i eksemplet 
med uagtsomt manddrab i forbindelse med et færd- 
selsuheld således ikke blive rejst tiltale mod selskabet 
for den ansattes færdselslovovertrædelse, f.eks. over- 
trædelse af ubetinget vigepligt, kan samme handling 
ikke begrunde en tiltale mod selskabet for uagtsomt 
manddrab. 

Det forhold, at en juridisk person pålægges strafan- 
svar i anledning af straffelovsovertrædelser, er ikke til 
hinder for, at den enkeltperson, der har begået over- 
trædelsen, samtidig pålægges et individuelt strafan- 
svar. Dette spørgsmål afgøres i overensstemmelse 
med de almindelige principper for ansvarsplacering. 
Ved straffelovsovertrædelser vil disse principper nor- 
malt føre til, at den pågældende enkeltperson også 
drages strafferetligt til ansvar. Den udvidede adgang 
til at pålægge juridiske personer strafansvar i anled- 
ning af straffelovsovertrædelser indebærer således 
ikke en tilsvarende begrænsning i mulighederne for at 
pålægge enkeltpersoner strafansvar i anledning af de 
samme overtrædelser. 

Det følger af straffelovens § 21, stk. 3, at for så vidt 
ikke andet er bestemt, straffes forsøg kun, når der for 
lovovertrædelsen kan idømmes en straf, der overstiger 
fængsel i 4 måneder. Da en juridiske person alene kan 
idømmes straf af bøde, jf. straffelovens § 25, kan der 
rejses spørgsmål om, hvorvidt en juridisk person vil 
kunne straffes for forsøg. Dette spørgsmål foreligger, 
uanset om der er tale om (forsøg på) overtrædelse af 
særlovsbestemmelser eller af straffelovsbestemmel- 
ser. 

Straffelovens § 306, stk. 2, indeholder en udtryldce- 
lig regulering af spørgsmålet. Denne regulering er 
imidlertid begrænset til straffelovsområdet og gælder 
ikke ved (forsøg på) overtrædelse af straffebestem- 
melser i særlovgivningen. 

Justitsministeriet finder, at der er anledning til at 
præcisere, at juridiske personer kan straffes for forsøg 
i samme omfang som fysiske personer, uanset om der 
er tale om en særlovsovertrædelse eller en straffelovs- 
overtrædelse. Det foreslås på den baggrund, at § 306, 
stk. 2, ophæves, og at der i stedet i § 27, stk. 2, indsæt- 
tes en bestemmelse om, at straffelovens § 21, stk. 3, 
tilsvarende gælder med hensyn til forsøgsstraf for ju- 
ridiske personer. 

Forældelsesfristen for juridiske personers strafan- 
svar er efter reglen i straffelovens § 93, stk. 1, nr. 1,2. 
led, altid 2 år, da juridiske personer alene kan idøm- 
mes bødestraf. 

De overtrædelser, som det i forbindelse med terro- 
risme kan være aktuelt at straffe juridiske personer 
for, er meget alvorlige forbrydelser. Forældelsesfri- 
stens længde for fysiske personers strafansvar afhæn- 
ger af maksimumstraffen for den overtrådte regel. Jo 
alvorligere forbrydelsen er, jo længere er forældelses- 
fristen. Justitsministeriet finder ikke, at der bør være 
en kortere forældelsesfrist for juridiske personers 
strafansvar, specielt ikke ved de meget alvorlige for- 
brydelser, som er omfattet af lovforslaget. Hertil kom- 
mer, at OECD i forbindelse med en evaluering af 
dansk straffelovgivning vedrørende korruption i 2000 
har kritiseret den korte forældelsesfrist for juridiske 
personers strafansvar for så vidt angår straffelovens 
korruptionsbestemmelser, blandt andet fordi der er 
tale om »skjulte« forbrydelser, der typisk først opkla- 
res længe efter gerningstidspunktet, hvorfor forbry- 
delsen ofte vil være forældet i forhold til den juridiske 
person. Dette kan betyde, at Danmark er forhindret i 
at yde gensidig retshjælp til andre lande, da kravet om 
dobbelt strafbarhed ikke vil være opfyldt. Samme 
hensyn gør sig gældende med hensyn til terrorfinan- 
sieringsforbrydelser, der ligeledes må betegnes 
»skjulte« forbrydelser. 
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Justitsministeriet foreslår på den baggrund, at der i 
straffelovens § 93, stk. 1, nr. 1, indsættes et nyt andet 
punktum, der udtrykkeligt angiver, at forældelsesfri- 
stens længde for juridiske personers strafansvar skal 
følge den maksimumsstrafferamme, der gælder for 
den overtrådte regel. 

Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 1, 3 og 9. 
2.3.1.3. Bestemmelsen i artikel 8, stk. 1, hvorefter 

staterne skal træffe passende foranstaltninger med 
henblik på at kunne identificere, opdage og indefryse 
eller beslaglægge midler, der anvendes eller er afsat 
med det formål at begå terrorhandlinger, som er om- 
fattet af konventionen, samt udbytte fra sådanne for- 
brydelser med henblik på eventuel konfiskation. Be- 
stemmelsen indebærer, at der ikke skal være adgang 
til at foretage beslaglæggelse og konfiskation af ud- 
bytte fra terrorkriminalitet, men også af (lovligt tilve- 
jebragte) midler, der må befrygtes at ville blive brugt 
til at begå en strafbar handling. 

Straffelovens § 77 a indeholder hjemmel til konfi- 
skation af genstande, der må befrygtes at ville blive 
brugt til at begå en strafbar handling, men næppe af 
penge og andre finansielle midler, jf. ovenfor pkt. 
2.2.1.3. 

Det foreslås derfor, at straffelovens § 77 a om kon- 
fiskation udvides til også at omfatte andre formuego- 
der, herunder penge. 

Som følge af denne ændring foreslås samtidig kon- 
sekvensændringer af retsplejelovens regler om be- 
slaglæggelse i § 802 og § 803, således at der tilsvaren- 
de bliver adgang til beslaglæggelse med henblik på 
den konfiskation efter den foreslåede, udvidede be- 
stemmelse i straffelovens § 77 a. 

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne nedenfor 
i pkt. 2.3.2.3. vedrørende FN's Sikkerhedsråds resolu- 
tion nr. 1373 (2001) artikel 1, litra c, samt lovforsla- 
gets § 1, nr. 2, og § 2, nr. 7-8 og 10-11. 

2.3.1.4. Ved anmodninger om retshjælp kan retten 
principielt bestemme, at tredjemand ikke skal afgive 
forklaring om forhold eller forevise eller udlevere 
genstande, med hensyn til hvilke tredjemand i medfør 
af lovgivningen har tavshedspligt, og hvis hemmelig- 
holdelse har væsentlig betydning, jf. retsplejelovens 
§ 170, stk. 3, og § 804, stk. 4.1 praksis vil banker og 
bankansatte dog ikke blive udelukket fra at forevise 
eller udlevere dokumenter eller afgive forklaring af 
hensyn til bankhemmeligheden. En anmodning om 
retshjælp bliver således i praksis aldrig afslået under 
henvisning til bankhemmeligheden. 

2.3.1.5. De gældende regler om udlevering, herun- 
der Justitsministeriets overvejelser i relation til FN- 

konventionen til bekæmpelse af terrorfinansiering, 
gennemgås nedenfor under pkt. 4. 

For så vidt angår FN's terrorfinansieringskonventi- 
ons artikel 18 om forebyggende foranstaltninger mv. 
henvises til det af Økonomi- og erhvervsministeriet 
fremsatte lovforslag om ændring af lov om hvidvask- 
ning, hvori både gældende ret og Økonomi- og er- 
hvervsministeriets overvejelser gennemgås. 

Det er Justitsministeriets opfattelse, at de krav, her- 
under til internationalt samarbejde, der er i øvrigt er 
indeholdt i FN's terrorfinansieringskonvention, kan 
opfyldes uden yderligere lovændringer end dem, der 
følger af dette lovforslag samt det af Økonomi- og er- 
hvervsministeriet fremsatte lovforslag om ændring af 
lov om hvidvaskning. 

2.3.2. FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1373 (2001) 

2.3.2.1. Artikel 1, litra a, har karakter af en formåls- 
bestemmelse, ifølge hvilken staterne skal forebygge 
og forhindre finansiering af terrorhandlinger. For- 
målsbestemmelsen nødvendiggør ikke i sig selv lov- 
ændringer ud over, hvad der følger af resolutionens 
øvrige -  mere specifikke -  bestemmelser. 

2.3.2.2. Efter ai,tilcél 1, litra b, skal staterne krimi- 
nalisere terrorfinansiering; Bestemmelsen er i al væ- 
sentlighed identisk med artikel 2, stk. 1, i FN's terror- 
finansieringskonvention. Resolutionen definerer 
imidlertid ikke, hvad der skal forstås ved terrorhand- 
linger. 

Terrorhandlinger er i FN's terrorfinansieringskon- 
vention defineret som handlinger omfattet af ni opreg- 
nede terrorkonventioner samt handlinger, der er begå- 
et med forsæt til at forårsage død eller alvorlig person- 
skade på en civilperson eller en anden person, der ikke 
aktivt deltager i fjendtlighederne i en væbnet konflikt- 
situation, når formålet med en sådan handling, henset 
til handlingens karakter eller sammenhæng, er at 
skræmme en befolkning eller tvinge en regering eller 
en international organisation til at foretage eller at 
undlade at foretage en given handling. 

Endvidere indeholder EU's rammeafgørelse om be- 
kæmpelse af terrorisme en definition af terrorisme 
som visse handlinger, der begås med det formål at 
skræmme en befolkning eller uretmæssigt at tvinge 
offentlige myndigheder eller en international organi- 
sation til at foretage en handling, eller at destabilisere 
eller ødelægge et lands eller en international organisa- 
tions grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, 
økonomiske eller samfundsmæssige strukturer i al- 
vorlig grad, jf. nærmere ovenfor pkt. 2.1 ;2.1. og ne- 
denfor pkt. 2.3.3. 



838 F. t. 1. vedr. straffeloven m.v. 

Efter Justitsministeriets opfattelse må den definiti- 
on af terrorhandlinger, der fremgår af FN's terrorfi- 
nansieringskonvention og EU-rammeafgørelsen om 
bekæmpelse af terrorisme, kunne lægges til grund ved 
gennemførelsen af resolutionen. Resolutionens artikel 
1, litra b, kræver derfor ikke lovændringer ud over, 
hvad der følger af FN's terrorfinansieringskonvention 
og af EU-rammeafgørelsen. 

2.3.2.3. Artikel 1, litra c, indebærer en forpligtelse til 
indefrysning af finansielle midler, der tilhører terrori- 
ster samt personer eller foretagender tilknyttet terrori- 
ster. 

Begrebet indefrysning findes ikke i dansk strafferet 
eller straffeproces. Med indefrysning menes, at mid- 
lerne gøres utilgængelige for den/de pågældende. Ud 
fra en praktisk synsvinkel kan indefrysning minde om 
beslaglæggelse, men efter retsplejelovens regler fore- 
tages beslaglæggelse med henblik på (1) sikring af be- 
vis, (2) det offentliges krav på sagsomkostninger, 
konfiskation eller bøde, (3) den forurettedes krav på 
tilbagelevering (vindikation) eller erstatning samt (4), 
fremtvingelse af den mistænktes tilstedeværelsen un- 
der straffesagen. Indefrysning kan muligvis også op- 
fattes som værende af en mere midlertidig eller fore- 
løbig karakter end beslaglæggelse. Hvor det ved en in- 
defrysning af midlerne kan antydes, at de på et tids- 
punkt at skal gøres tilgængelige for indehaveren igen, 
peger en beslaglæggelse muligvis (sprogligt) i højere 
grad i retning af en mere permanent fratagelse af rå- 
digheden over midlerne, typisk ved konfiskation. 

Traditionelt er indefrysning i FN-resolutioner ble- 
vet anvendt som et indgreb rettet mod et bestemt land 
eller bestemte personer, herunder juridiske personer. 
Bestemmelser af denne karakter findes i kgl. anord- 
ninger, der gennemfører tidligere resolutioner vedta- 
get af Sikkerhedsrådets i medfør af FN-pagtens kapi- 
tel VII. Der kan f.eks. henvises til § 1 i den nu ophæ- 
vede anordning nr. 1147 af 22. december 1993 om 
visse forholdsregler mod Libyen og § 1, stk. 2, i an- 
ordning nr. 579 af 5. august 1998 om visse forholds- 
regler mod oprørsbevægelsen UNITA i Angola. 

Efter ikrafttrædelsen af Maastricht-traktaten gen- 
nemføres forholdsregler i form af handelsrestriktioner 
(embargoer) og restriktioner med hensyn til kapitalbe- 
vægelser og betalinger over for bestemte tredjelande 
(uden for EU) ved forordninger udstedt i medfør af 
EF-traktatens artikel 301, jf. artikel 133 og artikel 60. 
Der kan f.eks. henvises til Rådets forordning (EF) nr. 
467/2001 af 6. marts 2001 (EFT L 67 af 9.3.2001, s. 
1), der til dels gennemfører FN's Sikkerhedsråd reso- 

lution nr. 1333 (2000) om forholdsregler over for Af- 
ghanistan og Taliban. 

FN-resolution nr. 1373 (2001) retter sig imidlertid 
ikke mod bestemte personer, men mod terrorister mv. 
generelt, og den har ikke på samme måde som mere 
traditionelle sanktions-resolutioner en forventet be- 
grænset gyldighedstid. Det er endvidere ikke forudsat 
i resolutionen, at forpligtelsen for staterne til indefrys- 
ning af midler tilhørende terrorister mv. fra FN's side 
følges op med centralt fastsatte lister over omfattede 
personer og organisationer på samme måde, som det 
er sket for resolution nr. 1333 (2000). 

Resolutionen bør derfor efter Justitsministeriets op- 
fattelse ikke gennemføres ved kongelig anordning i 
medfør af lov nr. 156 af 10. maj 1967 om visse for- 
holdsregler i henhold til De Forenede Nationers pagt, 
hvorefter det pålægges pengeinstitutter mv. at inde- 
fryse midler tilhørende terrorister. Forpligtelsen til at 
foretage indfrysning påhviler FN's medlemsstater, og 
det ville ikke være rimeligt at forlange, at pengeinsti- 
tutterne uden støtte i autoritativt fastsatte navnelister 
skal vurdere, hvem blandt deres kunder der er terrori- 
ster eller tilknyttet terrorister, og bære risikoen for 
eventuelle erstatningskrav fra kunder ved uberettige- 
de indefrysninger. 

Sikkerhedsresolutionens artikel 1, litra c, indehol- 
der i øvrigt efter sin ordlyd ikke udtrykkeligt et krav 
om, at der skal være tale om midler, der anvendes eller 
er afsat med det formål at begå terrorhandlinger. Re- 
solutionen kan således fortolkes som et krav om ind- 
frysning af alle midler, der tilhører terrorister samt 
personer og foretagender tilknyttet terrorister, uanset 
om der er tale om lovligt tilvejebragte midler, og uan- 
set om det kan godtgøres eller sandsynliggøres, at 
midlerne vil blive anvendt til at begå terrorhandlinger. 

Efter Justitsministeriets opfattelse må resolutionens 
artikel 1, litra c, imidlertid læses i sammenhæng med 
terrorfinansieringskonventionens artikel 8, hvorefter 
staterne skal træffe passende foranstaltninger med 
henblik på at kunne identificere, opdage og indefryse 
eller beslaglægge midler, der anvendes eller er afsat 
med det formål at begå terrorhandlinger, jf. ovenfor 
pkt. 2.3.1.2. Der følger således af konventionen et 
krav om, at pengene i et eller andet omfang kan knyt- 
tes til terrorhandlinger. Et tilsvarende krav må efter 
Justitsministeriets opfattelse kunne indfortolkes i re- 
solutionens artikel 1, litra c. En sådan fortollming af 
bestemmelsen synes også bedst stemmende med 
grundlovens § 73 og artikel 1 i den 1. tillægsprotokol 
til den europæiske menneskerettighedskonvention om 
beskyttelse af ejendomsretten. 
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Artikel 1, litra c, vil herefter kunne gennemføres 
ved en udvidelse af adgangen til beslaglæggelse efter 
straffelovens § 77 a, således at det bliver muligt at be- 
slaglægge ethvert formuegode tilhørende terrorister 
mv., som må befrygtes at ville blive brugt ved en straf- 
bar handling, jf. også ovenfor under pkt. 2.3.1.2. 

Beslaglæggelse og efterfølgende konfiskation vil 
for så vidt være mere indgribende for den, som indgre- 
bet retter sig imod, end den rene indefrysning. Der er 
dog næppe nogen realitetsforskel, da pligten til ind- 
frysning næppe -  som efter mere traditionelle sankti- 
ons-resolutioner -  kan forventes ophævet inden for en 
overskuelig tid. Til gengæld forudsætter konfiskation, 
at midlerne må befrygtes at ville blive brugt ved en 
strafbar handling, og at konfiskation er påkrævet for at 
forebygge kriminalitet. 

Efter lov nr. 348 af 6. juni 1993 om forebyggende 
foranstaltninger mod hvidvaskning af penge har ban- 
ker mv. en forpligtelse til at indberette mistænkelige 
transaktioner i relation til hvidvaskning af penge til 
politiet. I forbindelse med det af økonomi- og er- 
hvervsministeren fremlagte lovforslag om ændring af 
hvidvaskloven vil denne forpligtelse blive udvidet til 
også at omfatte usædvanlige dispositioner i relation til 
finansiering af terrorisme (»soitvaskning« af lovlige 
penge), og pengeinstituttet vil ikke -  som ved hvid- 
vaskning -  kunne gennemføre transaktionen og så ef- 
terfølgende underrette myndighederne. Der henvises 
til det af økonomi- og erhvervsministeren fremsatte 
lovforslag om ændring af lov om forebyggende foran- 
staltninger ved hvidvaskning af penge. 

Formålet med artikel 1, litra c, er at forhindre finan- 
siering af terrorisme, og de påtænkte ændringer af 
straffeloven og hvidvaskloven vil medføre, at politiet 
på grundlag af indberetninger fra pengeinstitutter mv. 
få et grundlag for at vurdere, om det er anledning til at 
skride til beslaglæggelse og konfiskation af formue- 
goder tilhørende personer, der mistænkes for terroris- 
me, og personer og selskaber, der er tilknyttet terrori- 
ster, og dermed hindre terrorfinansieringen. 

Det foreslås derfor, at straffelovens § 77 a udvides 
til også at omfatte konfiskation af formuegoder. Der 
henvises til lovforslagets § 1, nr. 2. 

Som en konsekvens af udvidelsen af straffelovens 
§ 77 a foreslås samtidig en ændring af reglerne om be- 
slaglæggelse i retsplejelovens kapitel 74, således at 
det bliver muligt at beslaglægge .formuegoder med 
henblik på konfiskation efter § 77 a. Der henvises til 
lovforslagets § 2, nr. 7-8 og 10-11. 

Som omtalt ovenfor under pkt. 2.1.2.3. forhandles 
for tiden et forslag til forordning om specifikke re- 
striktive foranstaltninger mod visse personer eller en- 

heder med henblik på at bekæmpe den internationale 
terrorisme. Forslaget tilsigter en fælles gennemførelse 
i EU af resolutionens artikel 1, litra c. Såfremt forord- 
ningen vedtages, som forudsat, på rådsmødet den 10 
december 2001 vil der ikke umiddelbart være behov 
for yderligere danske lovgivningstiltag til opfyldelse 
af artikel 1, litra c. Den foreslåede ændring af straffe- 
lovens § 77 a og de dermed forbundne ændringer af 
reglerne om beslaglæggelse i retsplejeloven vil dog 
fortsat være nødvendig som følge af terrorfinansie- 
ringskonventionens artikel 8. 

2.3.2.4. Resolutionens artikel 1, litra d, indeholder 
et forbud mod at stille finansielle midler eller ydelser 
til rådighedfor terrorister mv. Det følger heraf, at det 
skal være strafbart for pengeinstitutter, andre finan- 
sielle institutter og enkeltpersoner at stille penge eller 
andre finansielle tjenesteydelser til rådighed for terro- 
rister mv., uansef om det sker med viden om, at mid- 
lerne eller ydelserne vil blive anvendt til at fremme el- 
ler udføre terrorhandlinger. 

Der skal alene være forsæt til, at de nævnte ydelser 
stilles til rådighed for personer, der begår eller har til 
hensigt at begå eller fremme eller deltage i terrorhand- 
linger. 

Efter Justitsministeriets opfattelse er det ikke mu- 
ligt med de gældende straffebestemmelser, at straffe 
et pengeinstitut, der stiller en finansiel tjenesteydelse 
til rådighed for en terrorist til andre formål end at begå 
terrorhandlinger. Finansiering af terrorhandlinger kan 
efter omstændighederne straffes som medvirken til 
den konkrete terrorhandling, jf. straffelovens § 23. 
Dette forudsætter, jf. ovenfor pkt. 2.2.1.2.3., at den 
pågældende person har haft forsæt til at medvirke til 
den pågældende forbrydelse. Dette forsæt skal til en 
vis grad være konkretiseret. Låner et pengeinstitut 
midler ud til en person i den tro, at pengene skal bru- 
ges til legitime formål, kan der i dag ikke straffes for 
medvirken til terrorhandlingen, uanset pengeinstitut- 
tets eventuelle viden om, at den pågældende kunde er 
terrorist. 

FN-resolutionen kræver altså på dette punkt en lov- 
ændring, der gør det muligt at straffe pengeinstitutter 
mv. i ovennævnte omfang. Det er i denne forbindelse 
uden betydning, om det forslag til forordning om spe- 
cifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer 
eller enheder med henblik på at bekæmpe den interna- 
tionale terrorisme, som for tiden forhandles i EU, jf. 
ovenfor pkt. 2.1.2.3, bliver vedtaget, idet forordnin- 
gen på dette punkt må suppleres af en national straffe- 
bestemmelse, der gør det muligt at straffe for overtræ- 
delse af forbudet mod at stille finansielle tjenesteydel- 
ser mv. til rådighed. 
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Der foreslås derfor indsat en ny bestemmelse i 
straffeloven, der kriminaliserer denne adfærd. Be- 
stemmelsen foreslås indsat som § 114 a, nr. 3. 

Med forslaget kan enhver, der stiller finansielle 
midler eller andre finansielle tjenesteydelser til rådig- 
hed for en terrorist straffes med fængsel indtil 10 år. 

Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 1, nr. 5 
(straffelovens § 114 a, nr. 3). 

2.3.2.5. Efter resolutionens artikel 2, litra a, skal 
staterne afholde sig fra at yde nogen for form statslig 
støtte til terrorister. Bestemmelsen må forstås således, 
at den alene stiller krav til statens handlinger og ikke 
kræver lovændringer. 

2.3.2.6. Bestemmelsen i resolutionens artikel 2, li- 
tra b, medfører, at staterne skal tage de nødvendige 
skridt til at forhindre udførelsen af terrorhandlinger. 

Politiets Efterretningstjeneste har som intern sik- 
kerhedstjeneste overordnet til opgave at overvåge, 
forebygge og forhindre strafbare handlinger og anden 
virksomhed, som indebærer en fare for landets sikker- 
hed. Af Justitsministeriets »Bestemmelser om Politi- 
ets Efterretningstjeneste« af 9. maj 1996 fremgår, at 
»Politiets Efterretningstjenestes formål er at overvå- 
ge, forebygge og modvirke foretagender og handlin- 
ger, som må antages at rumme en fare for rigets selv- 
stændighed og sikkerhed og den lovlige samfundsor- 
den, herunder i første række de i straffelovens kapitel 
12 (forbrydelser mod statens selvstændighed og sik- 
kerhed) og kapitel 13 (forbrydelser mod statsforfat- 
ningen og de øverste statsmyndigheder mv.) omhand- 
lede forbrydelser«. 

Politiets Efterretningstjenestes opgaver omfatter 
bl.a. bekæmpelse af spionage, terrorisme, visse for- 
mer for organiseret kriminalitet og alvorligere sager 
vedrørende international våbenhandel samt hindring 
af spredning af masseødelæggelsesvåben (non-proli- 
feration). 

Politiets Efterretningstjenestes primære opgave i 
relation til kontraterrorisme består i løbende at vurde- 
re terrortruslen i Danmark, og i den forbindelse løben- 
de at følge de miljøer, hvor der kan være grobund for 
terrorisme. Bekæmpelse af organiseret kriminalitet er 
en opgave for Politiets Efterretningstjeneste, såfremt 
kriminaliteten ved sin grovhed, internationale relatio- 
ner eller gennem sit formål truer statens sikkerhed el- 
ler samfundsordenen, eller hindrer eller undergraver 
folkestyrets funktioner. I relation til hindring af spred- 
ning af masseødelæggelsesvåben består Politiets Ef- 
terretningstjenestes opgave navnlig i at indsamle og 
analysere informationer, således at tjenesten til stadig- 
hed har viden om, hvilke lande der er aktive på områ- 
det, og hvilke produkter der efterspørges. 

Politiets Efterretningstj eneste har et tæt samarbejde 
med andre myndigheder, herunder navnlig med det 
øvrige politi, der som led i politiets almindelige virk- 
somhed varetager en rældce opgaver i forbindelse med 
bekæmpelse af bl.a. terrorisme. 

Politiets Efterretningstjeneste har endvidere et tæt 
samarbejde med udenlandske politi-, sikkerheds- og 
efterretningstjenester om løsningen af de nævnte op- 
gaver. Samarbejdet foregår både på det generelle plan 
med henblik på at følge trusselsbilledet og i forbindel- 
se med konkret efterforskning. Internationalt samar- 
bejde om bekæmpelse af terrorisme foregår både bila- 
teralt og multilateralt, herunder i EU, Europol og NA- 
TO. 

Der er i forlængelse af terrorangrebet i USA den 11. 
september 2001 taget en række initiativer med henblik 
på at styrke bekæmpelsen af terrorhandlinger, herun- 
der ved både en intensivering af samarbejdet mellem 
de relevante nationale myndigheder og en intensive- 
ring af det internationale samarbejde bl.a. gennem 
øget informationsudveksling. 

På det ekstraordinære møde i Rådet (retlige og in- 
dre anliggender samt civilbeskyttelse) den 20. sep- 
tember 2001 vedtog Rådet en række foranstaltninger 
til opretholdelse af den højeste grad af sikkerhed og 
bekæmpelse af terrorisme. Disse foranstaltninger om- 
fatter bl.a. information om den samlede vurdering af 
terrortruslen i medlemslandene og procedurer for hur- 
tig udveksling af oplysninger om terrorbegivenheder 
og videregivelse af oplysninger om sikkerhedsforan- 
staltninger og særlige efterforsknings- og retsforfølg- 
ningsskridt over for terrorisme. 

Rådet understregede endvidere sikkerheds- og ef- 
terretningstjenesternes vigtige rolle i terrorismebe- 
kæmpelsen og vedtog, at cheferne for disse tjenester i 
EU-landene skal mødes regelmæssigt med henblik på 
at intensivere samarbejdet og informationsudvekslin- 
gen mellem disse tjenester. 

Som opfølgning herpå er det på et møde mellem ef- 
terretningscheferne i alle EU-lande samt Norge og 
Schweiz vedtaget, at det eksisterende samarbejde skal 
styrkes med henblik på at imødegå den tiltagende ter- 
rorismetrussel. 

Den 21. september 2001 afholdt Det Europæiske 
Råd ekstraordinært møde for at analysere den interna- 
tionale situation efter terrorangrebene på USA og for 
at tilføre EU's indsats den fornødne dynamik. 

Det Europæiske Råd besluttede, at bekæmpelse af 
terrorisme mere end nogensinde skal være et højt pri- 
oriteret mål for den Europæiske Union. 

Det Europæiske Råd vedtog samtidig en handlings- 
plan om styrket politimæssigt og retligt samarbejde 



F. t. 1. vedr. straffeloven m.v. 841 

omhandlende bl.a. indførelse af en fælles arrestordre, 
fastlæggelse af en fælles definition af terrorisme, ud- 
arbejdelse af en fælles liste over terrororganisationer, 
oprettelse af en antiterrorenhed i Europol-regi, igang- 
sættelse af initiativer med henblik på indgåelse af en 
samarbejdsaftale mellem Europol og de kompetente 
amerikanske myndigheder mv. 

Artikel 2, litra b, skønnes ikke ud over de allerede 
trufne foranstaltninger og iværksatte initiativer at 
kræve nye lovgivningsmæssige eller administrative 
initiativer. 

2.3.2.7. Bestemmelsen i artikel 2, litra c, om at 
nægte tilflugtssted til terrorister m.fl., må i første ræk- 
ke forstås således, at landene ikke må forhindre straf- 
forfølgning af terrorister og personer, der bistår ter- 
rorister, ved hverken at udlevere eller strafforfølge de 
pågældende. 

Med gennemførelsen af de forskellige terrorkon- 
ventioner, herunder FN's terrorbombekonvention, og 
den med lovforslaget foreslåede gennemførelse af 
FN's terrorfinansieringskonvention, vil Danmark i 
meget vidt omfang have universel jurisdiktion, dvs. 
adgang til at strafforfølge terrorister m.fl. i Danmark, 
uanset hvor forbrydelsen er begået, og uanset ofrets 
og gerningsmandens nationalitet. 

Herudover er der efter straffelovens § 8, nr. 6, 
dansk straffemyndighed (jurisdiktion), hvis Danmark 
afslår at udlevere en mistænkt til strafforfølgning i ud- 
landet, såfremt handlingen er strafbar efter dansk ret, 
og forholdet kan straffes med fængsel i 1 år eller der- 
over. Dette gælder uafhængigt af konventionsmæssi- 
ge forpligtelser til at have universel jurisdiktion. 

For så vidt angår adgangen til at give asyl eller op- 
holdstilladelse til dem, der finansierer, planlægger, 
støtter eller begår terrorhandlinger eller stiller til- 
flugtssted til rådighed, henvises til bemærkningerne 
vedrørende resolutionens artikel 3, litra f og g, i Mini- 
steriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations 
forslag til lov om ændring af udlændingeloven. 

2.3.2.8. Dansk straffemyndighed omfatter efter 
straffelovens § 6, nr. 1, handlinger foretaget i den dan- 
ske stat. Bestemmelsen indeholder ikke et krav om, at 
hele den kriminelle virksomhed skal være foretaget i 
den danske stat, for at der er dansk straffemyndighed. 
Når blot en del af virksomheden er foretaget her i lan- 
det, må forholdet antages at være undergivet dansk 
straffemyndighed. Ligeledes skaber forsøgs- og med- 
virkenshandlinger, der begås på dansk område, dansk 
straffemyndighed over for den pågældende, selvom 
den forbrydelse, som forsøgs- eller medvirkenshand- 
lingen knytter sig til, fuldbyrdes eller tænkes fuldbyr- 

det i udlandet, jf. herved betænkning nr. 1377/1999 
om børnepornografi og IT-efterforskning, s. 22. 

Heraf følger, at forberedelse af terrorhandlinger, 
som finder sted på dansk territorium, kan straffes i 
Danmark, uanset at terrorhandlingen er rettet mod an- 
dre lande eller andre landes statsborgere, jf. resolutio- 
nens artikel 2, litra d. Det er dog en betingelse, at den 
pågældende straffebestemmelse ikke er territorialt be- 
grænset. Heraf følger, at der i Danmark også skal kun- 
ne straffes for f.eks. finansiering af terrorhandlinger, 
der retter sig mod udenlandske samfundsordener. 

Med lovforslaget foreslår Justitsministeriet nye be- 
stemmelser om terrorisme og medvirken til terroris- 
me, herunder ved finansiering af terrorisme, jf. de 
foreslåede bestemmelser i straffelovens §§ 114-114 b, 
som retter sig mod udenlandske og internationale in- 
teresser. 

Resolutionens artikel 2, litra d, ses ikke herudover 
at kræve yderligere lovændringer. For så vidt angår 
den praktiske politimæssige indsats henvises til be- 
mærkningerne ovenfor til artikel 2, litra b. 

2.3.2.9. Med lovforslaget foreslås som nævnt nye 
bestemmelser i straffeloven om terrorisme og finan- 
siering af terrorisme, jf. ovenfor pkt. 2.3.1.1. og ne- 
denfor pkt. 2.3.3.. Den foreslåede terrorismeparagraf i 
straffelovens § 114 indeholder en maksimumsstraffe- 
ramme på fængsel indtil på livstid for terrorhandlin- 
ger. De foreslåede terrorismemedvirkens- og terrorfi- 
nansieringsregler i straffelovens §§ 114 a og 114 b in- 
deholder strafferammer på fængsel indtil 10 år. 

Med de foreslåede bestemmelser i §§ 114-114 b vil 
regeringen signalere, at terrorhandlinger, herunder fi- 
nansiering, planlægning og forberedelse af sådanne, 
er alvorlige forbrydelser, der skal straffes under hen- 
syntagen til deres alvorlige karakter, jf. også resoluti- 
onens artikel 2, litra e. 

De øvrige initiativer i lovforslaget vil endvidere 
medvirke til at sikre strafforfølgningen af terrorister 
ved bl.a. at forbedre politiets efterforskningsmulighe- 
der og give udvidet adgang til at udlevere af danske 
statsborgere til strafforfølgning i udlandet. 

2.3.2.10. Bestemmelsen i artikel 2, litra f  om gen- 
sidig retshjælp ved efterforskning af terrorsager et i al 
væsentlighed identisk med bl.a. artikel 10, stk. 1, i 
FN's terrorbombekonvention og artikel 12, stk. 1, i 
FN's terrorfinansieringskonvention. Anmodninger 
om efterforskningsskridt, , der har karakter af straffe- 
processuelle tvangsindgreb, f.eks. beslaglæggelse af 
bevismidler til brug for straffesager i udlandet, kan 
iværksættes med hjemmel i retsplejeloven eller den- 
nes analogi, idet det afgørende er, om foranstaltningen 
ville kunne foretages i en tilsvarende straffesag her i 
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landet. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne 
ovenfor under pkt. 2.2.3. 

2.3.2.11. For så vidt angår artikel 2, litra g, første 
led vedrørende grænsekontrol mv. henvises til be- 
mærkningerne i det af ministeren for flygtninge, ind- 
vandrere og integration fremsatte forslag til lov om 
ændring af udlændingeloven. 

Bestemmelsens andet led om identitetspapirer og 
rejsedokumenter ses ikke at stille yderligere krav til 
lovgrundlaget på området i forhold til gældende ret. 

Med hensyn til den praktiske politimæssige indsats 
indeholder danske pas allerede i dag en lang række 
sikkerhedsmomenter, der vanskeliggør forfalskning. 
Pas, der efterlyses som stjålne eller bOlikornne, bliver 
registreret i både Det Centrale Pasregister og Schen- 
gen informationssystemet (SIS). 

Også i EU-regi fokuseres på sikkerhedsniveauet i 
rejsedokumenter, herunder nationalitetspas. Rådet 
(retlige og indre anliggender) har på et møde den 28. 
september 2000 vedtaget en resolution om indførelse 
af minimumsstandarder for sikring af rejsedokumen- 
ter, som udstedes af EU-medlemsstaterne. Disse mini- 
mumsstandarder skal for nationalitetspassenes ved- 
kommende være indført senest den 1. januar 2005. 

2.3.2.12. Artikel 3 indeholder ikke-bindende opfor- 
dringer til staterne. Der kan for så vidt angår artikel 3, 
litra a-c, henvises til bemærkningerne ovenfor vedrø- 
rende den praktiske politimæssige indsats. 

2.3.2.13. FN's Sikkerhedsråd opfordrer i artikel 3, 
litra d, staterne til snarest muligt at tiltræde relevante 
konventioner og protokoller om terrorisme. 

Danmark har ratificeret og gennemført alle tidligere 
internationale konventioner og protokoller vedrøren- 
de terrorisme, herunder navnlig 
-  ICAO's konvention angående lovovertrædelser og 

visse andre handlinger begået ombord på luftfartø- 
jer fra 1963 

-  ICAO's konvention til bekæmpelse af ulovlig be- 
mægtigelse af luftfartøjer fra 1970 

-  ICAO's konvention til bekæmpelse af ulovlige 
handlinger mod den civile luftfarts sikkerhed fra 
1971 

-  FN's konvention om forebyggelse af og straf for 
forbrydelser mod internationalt beskyttede perso- 
ner, herunder diplomatiske repræsentanter, fra 1973 

-  Den europæiske konvention om bekæmpelse af ter- 
rorisme fra 1977 (Europarådet) 

-  FN's konvention imod gidselstagning fra 1979 
-  IAEA's konvention om fysisk beskyttelse af nukle- 

are materialer fra 1980 
-  ICAO's protokol til bekæmpelse af ulovlige volds- 

handlinger i lufthavne, der betjener den internatio- 

nale civile luftfart fra 1988 (tillægsprotokol til 
197 l -konventionen) 

-  IMO' s konvention til bekæmpelse af ulovlige hand- 
linger mod søfartens sikkerhed fra 1988 

-  IMO's protokol til bekæmpelse af ulovlige handlin- 
ger mod fastgjorte platforme, der befinder sig på 
kontinentalsoklen, fra 1988 

-  ICAO's konvention om mærkning af plastiske 
sprængstoffer med henblik på afsløring fra 1991 

-  FN's konvention om bekæmpelse af terrorbomb- 
ninger fra 1997 
Den 25. september 2001 undertegnede Danmark 

FN's terrorfinansieringskonvention 1999. Det er hen- 
sigten at ratificere konventionen snarest muligt efter 
vedtagelsen af dette lovforslag, der gennemfører de 
lovændringer, som konventionen nødvendiggør. 

2.3.2.14. Alle de førnævnte konventioner, som 
Danmark har ratificeret, er fuldt ud gennemført i 
dansk ret. Dog har Danmark for så vidt angår den 
europæiske konvention om bekæmpelse af terrorisme 
taget forbehold over for den særlige bestemmelse i 
konventionens artikel 1, hvorefter en række handlin- 
ger med tilknytning til kidnapning, gidseltagning mv., 
aldrig skal kunne anses for en politisk forbrydelse el- 
ler for en forbrydelse, der knytter sig til en politisk 
forbrydelse eller udspringer af politiske motiver. Det 
danske forbehold er begrænset til at gælde deltagende 
stater, der ikke samtidig er EU-medlemsstaterJ jf. nær- 
mere nedenfor pkt. 4. 

Det danske forbehold betyder bl.a., at Danmark kan 
nægte at yde retshjælp til en anden deltagende euro- 
pæisk stat med henvisning til, at der er tale om en po- 
litisk forbrydelse, når handlingen er omfattet af artikel 
1 eller 2 i terrorismekonventionen. I lyset af blandt an- 
det opfordringen i artikel 2, litra e, i FN-resolutionen 
om fuld gennemførelse af de internationale konventi- 
oner, indeholder dette lovforslag et forslag om fuld- 
stændig ophævelse af det danske forbehold over for 
den europæiske konvention om bekæmpelse af terro- 
risme, jf. nærmere nedenfor pkt. 4.3. 

2.3.2.15. For så vidt angår resolutionens artikel 3, 
litra f  og g, om foranstaltninger til at sikre mod terro- 
risters misbrug af flygtningestatus henvises til be- 
mærkningerne herom i det af ministeren for flygtnin- 
ge, indvandrere og integration fremsatte forslag til lov 
om ændring af udlændingeloven. 

Efter udleveringslovens § 5, stk. 1, kan udlevering 
for en politisk lovovertrædelse ikke finde sted. Omfat- 
ter handlingen tillige omfatter en lovovertrædelse, 
som ikke er af politisk karakter, kan udlevering ske for 
denne lovovertrædelse, såfremt handlingen overve- 
jende er af ikke-politisk karakter, jf. § 5, stk. 2. Der 
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gælder dog visse undtagelser til forbudet, j f. § 5, stk. 3 
og 4, hvis der er tale om en udlevering til en EU-med- 
lemsstat for en handling omfattet af den europæiske 
terrorismekonventions artikel 1 eller 2, eller en udle- 
vering for en handling omfattet af FN's terrorbombe- 
konventions artikel 2. 

Med lovforslaget foreslås undtagelserne fra forbu- 
det mod udlevering i § 5 udvidet til generelt at omfatte 
handlinger omfattet af den europæiske terrorismekon- 
ventions artikel 1 eller 2, samt til at omfatte handlin- 
ger omfatter af FN's terrorfinansieringskonvention. 
Der henvises endvidere til pkt. 4 nedenfor og lovfor- 
slagets § 5, nr. 6. 

2.3.3. E.U-lcommissionens forslag til rammeafgørelse 
om bekæmpelse af terrorisme 

2.3.3.1. Rammeafgørelsens artikel 1 forpligter 
medlemsstaterne til at kriminalisere en række forsæt- 
lige handlinger som terrorhandlinger. De opregnede 
handlinger er alle strafbare efter gældende dansk ret. 
Foretages en af de i artikel 1 opregnede handlinger på 
en måde, som må karakteriseres som terrorisme, fordi 
gerningsmanden har haft til hensigt at forstyrre sam- 
fundsordenen, indgår dette moment i straffens fast- 
sættelse, jf. straffelovens § 80. Efter denne bestem- 
melse skal der ved straffens udmåling tages hensyn til 
lovovertrædelsens grovhed og til oplysninger om ger- 
ningsmandens person, herunder om hans almindelige 
personlige og sociale forhold, hans forhold før og ef- 
ter gerningen samt hans bevæggrunde til denne. Det er 
utvivlsomt, at drab og lignende begået under omstæn- 
digheder, der gør, at forholdet kan betegnes som ter- 
rorisme, vil indgå med betydelig vægt i skærpende 
retning ved straffens fastsættelse. 

Bestemmelsen i rammeafgørelsen artikel 1 må 
imidlertid efter Justitsministeriets opfattelse anses at 
indebære en forpligtelse for medlemsstaterne til sær- 
skilt at kriminalisere terrorisme. Som følge heraf in- 
deholder lovforslaget i § 1, nr. 4, et forslag til en ny 
særskilt »terrorismeparagraf« i straffelovens § 114. 

Efter lovforslaget skal den, der som med det formål 
at skræmme befolkningen i alvorlig grad, eller uret- 
mæssigt at tvinge offentlige myndigheder eller en in- 
ternational organisation til at foretage eller undlade at 
foretage en handling, eller at destabilisere eller øde- 
lægge et lands eller en international organisations 

' grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økono- 
miske eller samfundsmæssige struktur, begår en af de 
i bestemmelsen opregnede lovovertrædelser, straffes 
for terrorisme med fængsel indtil på livstid. Det følger 
heraf, at terrorisme er karakteriseret ved en overtræ- 
delse af de opregnede handlinger med et særligt kva- 

lificeret terrorismeforsæt. Efter artikel 1 skal handlin- 
gen være foretaget »med det formål«. I dansk straffe- 
ret anvendes begrebet forsæt om gerningsmandens til- 
regnelse. Inden for begrebet forsæt sondres mellem de 
højeste forsætsgrader, hvor gerningsmanden har 
handlet »med viden og vilje«, sandsynlighedsforsæt 
og dolus eventualis (eventuelforsæt). Det i rammeaf- 
gørelsen anvendte begreb »med det formål« kunne 
fortolkes som alene omfattende de højeste forsætsgra- 
der. Justitsministeriet finder imidlertid, at en sådan 
sondring vil være for snæver, når henses til forbrydel- 
sens alvorlige karakter samt bestemmelsens præventi- 
ve sigte. Justitsministeriet finder derfor, at rammeaf- 
gørelsens artikel 1 efter dansk strafferet må forstås 
som et krav om forsæt omfattende alle forsætsgrader. 

Den foreslåede bestemmelse er ikke begrænset til 
alene at skulle værne danske offentlige myndigheder 
eller den danske samfundsorden. Både udenlandske 
myndigheder og samfundsordener vil være beskyttet 
efter bestemmelsen, ligesom også internationale orga- 
nisationer er omfattet af bestemmelsen. 

Med begrebet »politiske, forfatningsmæssige, øko- 
nomiske eller samfundsmæssige strukturer« tænkes 
ikke blot på et lands eller en organisations øverste 
statsmyndigheder, men også på lokale, administrative 
og retlige myndigheder, ligesom handlingen kan til- 
sigte at ramme landets økonomiske struktur. Bestem- 
melsens begrænsning er, at handlingen skal have være 
egnet til at tilføje »alvorlig skade« til et land eller en 
international organisation. Herudover skal alle betin- 
gelserne i gemingsbeskrivelserne i de opregnede lov- 
overtrædelser naturligvis være opfyldt. 

Ligesom med den gældende bestemmelse i straffe- 
lovens § 114 er både handlinger, der har et videregå- 
ende politisk formål samt handlinger, hvis mål alene 
er at skabe almindelig uro og økonomisk kaos, omfat- 
tet af den nye terrorismebestemmelse. 

På rådsmødet er EU-landene nået til politisk enig- 
hed om en erklæring, der begrænser anvendelsesom- 
rådet for rammeafgørelsens artikel 1. Efter erklærin- 
gen dækker rammeafgørelsen handlinger, som alle 
medlemsstater anser for alvorlige overtrædelse af de- 
res straffelove, begået af personer, hvis mål er en trus- 
sel mod medlemsstatemes demokratiske samfund, der 
respekterer retsstatsprincippet, og mod den civilisati- 
on, disse samfund bygger på. Rammeafgørelsen skal 
forstås på denne måd og kan ikke bruges som argu- 
ment for nu at betragte adfærd, som blev udført af 
mennesker, der handlede for at bevare eller genskabe 
disse demokratiske værdier, hvilket navnlig var tilfæl- 
det i visse medlemsstater under 2. Verdenskrig, som 
terroristhandlinger. Rammeafgørelsen kan heller ikke 
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bruges til at anklage personer, der udøver deres legiti- 
me ret til at udtrykke deres meninger, for terrorisme, 
selv om de under udøvelsen af en sådan ret begår lov- 
overtrædelser. 

Den foreslåede bestemmelse i § 114 (og dermed 
også §§ 114 a-b) må fortolkes i lyset af denne rådser- 
klæring. Det følger af bestemmelsen i § 118 a, at på- 
tale for overtrædelse af § 114 kun kan ske efter justits- 
ministerens beslutning. Ud over de begrænsninger i 
det strafbare område, som følger af princippet om ma- 
teriel atypicitet, vil det med denne påtaleregel kunne 
sikres, at der ikke rejses tiltale i sager omfattet af råds- 
erklæringen. 

I det følgende gennemgås rammeafgørelsens opreg- 
ning af lovovertrædelser. Det tilstræbes så vidt muligt 
at gruppere lovovertrædelserne på samme måde som i 
rammeafgørelsen og dermed bevare dennes systema- 
tik, men udformningen af de gældende danske straffe- 
bestemmelser kan på enkelte punkter gøre, at visse 
forhold medtages under ét punkt i EU-rammeafgørel- 
sen og under et andet punkt i den foreslåede terroris- 
meparagraf. 

Efter rammeafgørelsens artikel 1, litra a, skal le- 
gemsangreb, der kan have døden til følge, omfattes af 
terrorbestemmelsen. Det følger af indledningen til ar- 
tikel 1, at der skal være tale om forsætlige handlinger. 
Forslaget til den nye straffebestemmelse henviser på 
denne baggrund i § 114, stk. 1, nr. 1, til overtrædelser 
af straffelovens § 237 om manddrab. 

Ligeledes skal alvorlige overgreb mod en persons 
fysiske integritet være omfattet af bestemmelsen, jf. 
artikel 1, litra b. Dette er i lovforslaget indeholdt i 
§ 114, stk. 1, nr. 2, med en henvisning til straffelovens 
§ 245 og § 246 om grov vold. 

Artikel 1, litra c, omhandler bortførelse og gidsel- 
tagning. Disse forhold henføres efter dansk ret til 
straffelovens § 261 om frihedsberøvelse, jf. den fore- 
slåede bestemmelser i straffelovens § 114, stk. 1, nr. 
3. 

Artikel 1, litra d, er udgået. 
Massive ødelæggelser af et regeringsanlæg eller et 

offentligt anlæg, et transportsystem, en infrastruktur, 
herunder et edb-system, en fast platform på kontinen- 
talsoklen, et offentlig sted eller en privat ejendom, der 
kan bringe menneskeliv i fare eller forårsage betyde- 
lige økonomiske tab, skal efter rammeafgørelsens ar- 
tikel 1, litra e, være omfattet af terrorbestemmelsen. 
§ 184, stk. 1, angår forstyrrelse af sikkerheden for 
jernbaners, fartøjers, motorkøretøjers eller lignende 
transportmidlers drift eller sildcerheden for færdsel på 
offentlige landeveje. Alvorlig beskadigelse af offent- 
lig ejendom mv. vil være omfattet af straffelovens 

§ 291, stk. 2, om hærværk i betydeligt omfang. Hær- 
værk af betydeligt omfang foreligger ikke blot, når der 
er sket skade af betydelig fysisk omfang, men også 
hvor der er ødelagt betydelige værdier. Forstyrrelse af 
driften i almindelige samfærdselsmidler og databe- 
handlingsanlæg er omfattet af straffelovens § 193. Ef- 
ter Justitsministeriets opfattelse vil straffelovens 184, 
stk. 1, § 193 og § 291, stk. 2, dældce det område, der 
må antages at være omfattet af rammeafgørelsens ar- 
tikel 1, litra e, hvorfor overtrædelse af disse bestem- 
melser foreslås omfattet af nr. 4 i straffelovens § 114, 
stk. 1. 

Efter artikel 1, litra f, skal kapring af luftfartøjer, 
skibe eller andre kollektive transportmidler eller 
godstransportmidler ligeledes være omfattet af terror- 
bestemmelsen. Straffeloven indeholder i § 183 a en 
bestemmelse om ulovlig bemægtigelse af luftfartøjer 
eller skibe (fly- eller skibskapring). Denne bestem- 
melse omfatter ikke kapring af andre kollektive trans- 
portmidler eller godstransportmidler. En sådan kap- 
ring kan afhængig af de konkrete omstændigheder 
være omfattet af blandt andet straffelovens bestem- 
melser om jernbane- eller transportulykke (§ 183, 
stk. 1), forstyrrelse af trafiksikkerheden (§ 184, 
stk. 1), forstyrrelse i driften af almindelig samfærd- 
selsmidler (§ 193), drab (§ 237), vold (§ 244-247), 
hensynsløs fareforvoldelse (§ 252), frihedsberøvelse 
(§ 260), trusler (§ 266) eller hærværk (§ 291). 

En opfyldelse af rammeafgørelsens artikel 1, litra f, 
kræver efter Justitsministeriets opfattelse enten en 
henvisning til en lang række af de netop nævnte be- 
stemmelser eller en ændring af straffelovens § 183 a, 
således at også kapring af andre kollektive transport- 
midler eller godstransportmidler omfattes af bestem- 
melsen. Justitsministeriet finder, at væsentlige hensyn 
taler for at begrænse anvendelsesområdet for § 114 til 
kun de forbrydelser, som er direkte nødvendiggjort af 
rammeafgørelsen. Justitsministeriet foreslår derfor en 
udvidelse af straffelovens § 183 a til tillige at omfatte 
kapring af andre kollektive transportmidler eller gods- 
transportmidler. Udvidelsen af bestemmelsens anven- 
delsesområde vil samtidig signalere, at kapring af 
f.eks. tog betragtes som en alvorlig forbrydelse på li- 
nie med kapring af fly og skibe på grund af den til- 
stand af ufrihed og frygt, som en sådan kapring skaber 
blandt helt sagesløse passagerer, og som følge af den 
alvorlige forstyrrelse af trafiksikkerheden, som hand- 
lingen indebærer, jf. lovforslagets § 1, nr. 6. 

Med den foreslåede ændring af straffelovens § 183 
a finder Justitsministeriet, at en henvisning til denne 
bestemmelse i § 114, stk. 1, nr. 5, vil opfylde ramme- 
afgørelsens artikel 1, litra f. 
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Området for artikel 1, litra g, er fremstilling, besid- 
delse, erhvervelse, transport eller levering af våben og 
sprængstoffer, og for biologiske og kemiske våbens 
vedkommende forskning og udvikling. 

Fremstilling, besiddelse, erhvervelse og levering af 
våben og sprængstoffer, herunder biologiske og kemi- 
ske våben er reguleret af våbenloven. Særligt grove 
våbenlovsovelirædelser. kan straffes efter straffelo- 
vens § 192 a. 

Straffelovens § 192 a kan omfatte endog særdeles 
alvorlige overtrædelser af våbenloven. Det kan f.eks. 
være en persons eller en gruppe af personers fremstil- 
ling eller besiddelse af en stor mængde meget farlige 
våben, uden at denne fremstilling eller besiddelse kan 
henføres til en konkret (terror-)handling. I lyset af den 
ændrede sikkerhedsmæssige situation efter den 11. 
september 2001 foreslås Justitsministeriet, at straffe- 
rammen i § 192 a sættes op fra de nuværende 4 års 
fængsel til 6 års fængsel, således at også de mest al- 
vorlige overtrædelser af § 192 a kan rummes inden for 
strafferammen. Forslaget har endvidere den konse- 
kvens, at politiet får adgang til at iværksætte indgreb i 
meddelelseshemmeligheden og observation i forbin- 
delse med efterforskningen af særligt grove overtræ- 
delser af våbenloven. Der henvises til lovforslagets 
§ 1, nr. 7. 

Som følge af den foreslåede strafferammeforhøjel- 
se er det forslag, som var indeholdt i det lovudkast, der 
blev sendt til høring den 30. oktober 2001, om at ud- 
vide politiets adgang til indgreb i meddelelseshemme- 
ligheden og observation i forbindelse med særligt gro- 
ve våbenlovsovertrædelser, j f. straffelovens § 192. a, 
udgået af lovforslaget. 

Efter rammeafgørelsen skal også udvikling og 
forskning af biologiske våben være omfattet af terro- 
rismebestemmelsen. Det fremgår dog ikke udtrykke- 
ligt af den nuværende ordlyd af våbenloven, at der er 
forbud mod udvikling af biologiske og kemiske vå- 
ben, og loven indeholder ikke et forbud mod forsk- 
ning. Der foreslås derfor en præcisering af § 5 i vå- 
benloven, således at forbudet mod udvikling og forsk- 
ning i kemiske og biologiske våben fremgår udtrykke- 
ligt af bestemmelsen. En tilsvarende præcisering fore- 
slås i straffelovens § 192 a. Der henvises til lovforsla- 
gets § 1, nr. 8 og § 4. 

I lyset af det overordnede krav til forstyrrelse af po- 
litiske, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer 
i rammeafgørelsen, kan det ikke anses for nødvendigt 
at medtage enhver overtrædelse af våbenloven for at 
opfylde artikel 1, litra g, og det er derfor lagt til grund, 
at straffelovens § 192 a om særligt grove våbenlovs- 
overtrædelser samt våbenlovens § 10, stk. 2, om be- 

siddelse af skydevåben under særlig skærpende om- 
stændigheder med den ovenfor foreslåede tilføjelse 
dækker det område, der må antages at være omfattet 
af rammeafgørelsens artikel 1, litra g, bortset fra trans- 
port af våben. En henvisning til § 192 a og våbenlo- 
vens § 10, stk. 2, foreslås derfor indsat i straffelovens 
§ 114, stk. 1, nr. 6. 

Transport af våben, som ikke indebærer ind- eller 
udførsel af våben til eller fra Danmark, er ikke regule- 
ret i våbenloven, og det er derfor nødvendigt særskilt 
at kriminalisere transport mellem tredjelande af våben 
og krigsmateriel til personer eller en gruppe eller sam- 
menslutning, der begår eller har til hensigt at begå ter- 
rorhandlinger. En bestemmelse herom foreslås indsat 
i straffelovens § 114 som stk. 2. 

Efter artikel 1, litra h, skal spredning af farlige stof- 
fer, brandstiftelse, fremkaldelse af eksplosioner eller 
oversvømmelser, der bringer mennesker i fare, under 
de ovenfor nævnte omstændigheder kunne straffes 
som terrorhandlinger. Straffeloven indeholder i § 186, 
stk. 1, en særlig bestemmelse om forurening af drik- 
kevandet, hvis der ved forureningen er fremkaldt fare 
for menneskers liv eller sundhed. Endvidere kan for- 
giftning af ting til forhandling mv. straffes efter straf- 
felovens § 187, stk. 1, hvis tilsætningen medfører, at 
menneskers sundhed herved udsættes for fare. 

Brandstiftelse straffes som udgangspunkt efter 
straffelovens § 181, stk. 1. Udsættes andres liv for 
fare ved brandstiftelsen og må gerningsmanden indse 
dette, eller sker brandstiftelsen med forsæt til at for- 
volde omfattende ødelæggelse af fremmed ejendom 
eller til at befordre oprør, plyndring eller anden sådan 
forstyrrelse af samfundsordenen, straffes for overtræ- 
delse af straffelovens § 180. 

Efter straffelovens § 183 straffes blandt andet den, 
der med forsæt til skade på person eller formue forvol- 
der sprængning eller oversvømmelse. 

Efter Justitsministeriets opfattelse indeholder den 
foreslåede bestemmelse i § 114, stk. 1, nr. 7, alle de 
elementer, der er opregnet i artikel 1, litra h. 

Også forstyrrelse eller afbrydelse af vand- eller el- 
forsyningen eller forsyningen med andre grundlæg- 
gende naturressourcer, der bringer menneskeliv i fare, 
skal efter artikel 1, litra i, omfattes af den særlige ter- 
rorismebestemmelse. I 

Bestemmelsen i artikel 1, litra i, må efter Justitsmi- 
nisteriets opfattelse anses for gennemført ved forsla- 
get til § 114, stk. 1, nr. 4 og nr. 7. 

Det skal understreges, at alle de ovenfor nævnte . 
handlinger, der er opregnet i forslaget til § 114, stk. 1, 
nr. 1-7, skal ses i sammenhæng med bestemmelsens 
indledning. En overtrædelse àf de opregnede bestem- 
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melser kan henføres til bestemmelsen, hvis overtræ- 
delsen er begået med det særlig kvalificerende terror- 
forsæt. 

Efter artikel 1, litra j, skal fremsættelse af trusler 
om at ville begå en af ovennævnte lovovertrædelser, 
bortset fra handlingerne i litra d og g, ligeledes kunne 
straffes som en terrorhandling. Justitsministeriet fore- 
slår som konsekvens heraf, at det efter § 114, stk. 3, li- 
geledes gøres strafbart at true med at begå handlinger 
som nævnt i § 114, stk. 1, nr. 1-7. Også ved fremsæt- 
telse af trusler, skal det særlige kvalificerende terror- 
forsæt være opfyldt. 

Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 1, nr. 4 
(straffelovens § 114). 

2.3.3.2. Efter rammeafgørelsens artikel 7 a skal 
medlemsstaterne sikre, at en række opregnede hand- 
linger også betragtes som lovovertrædelser med for- 
bindelse til terroraktiviteter. Det drejer sig om tyveri 
af særlig grov beskaffenhed begået med det formål at 
begå en af de i artikel 1 omhandlede handlinger, frem- 
stilling af falske administrative dokumenter med det 
formål at begå en af de i. artikel 1, litra a-i, samt de i 
artikel 2, stk. 2, litra b og c, omhandlede handlinger, 
og afpresning med det formål at begå en af de i artikel 
1 omhandlede handlinger. 

Efter Justitsministeriets opfattelse vil handlinger 
som omfattet af § 1 a, der begås med det formål at 
begå en terrorhandling efter dansk ret kunne straffes 
som medvirken til den konkrete terrorhandling. 

2.3.3.3. Efter rammeafgørelsens artikel 2, stk. 2, li- 
tra a og b, j f  stk. 1, skal ledelse af og deltagelse i en 
terrorgruppe være strafbart. 

Ledelse af en terrorgruppe vil kunne straffes efter 
den foreslåede terrorismeparagraf for terrorhandlin- 
ger, gruppen begår -  eventuelt suppleret med en hen- 
visning til straffelovens § 23, hvis lederen ikke per- 
sonligt har deltaget i udførelsen af handlingerne. Der 
er derfor ikke behov for en særskilt bestemmelse her- 
om. 

Efter formuleringen af rammeafgørelsen skal delta- 
gelse i en terrorgruppes aktiviteter kriminaliseres, i 
det omfang denne deltagelse bidrager til gruppens kri- 
minelle aktiviteter. Som eksempler på deltagelse, der 
skal være kriminaliseret, nævnes, tilvejebringelse af 
informationer eller materielle midler eller finansiering 
af terrorgruppens aktiviteter. Efter Justitsministeriets 
opfattelse må dette nu forstås som et krav om (forsæt- 
lig) medvirken til bestemte terrorhandlinger, og det er 
derfor ikke længere nødvendigt særskilt at kriminali- 
sere deltagelse i en gruppe eller sammenslutning, der 
begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger om- 

fattet af den foreslåede bestemmelse i § 114, som 
foreslået i det lovudkast, der har været sendt i høring. 

2.3.3.4. Herudover skønnes rammeafgørelsen ikke 
på nuværende tidspunkt at have yderligere lovgiv- 
ningsmæssige konsekvenser ud over, hvad der følger 
af FN's terrorfinansieringskonvention og FN's Sik- 
kerhedsråds resolution nr. 1373 (2001). 

2.3.4. Ikke spredning af masseødelæggelsesvåben mv. 
Det nuværende strafmaksimum på 2 års fængsel for 

overtrædelse af reglerne om ikke spredning af masse- 
ødelæggelsesvåben ligger blandt de laveste i EU og de 
øvrige vestlige lande. Efter Justitsministeriets opfat- 
telse er dette strafmaksimum ikke tilstrældceligt højt. 
Der bør være mulighed for at idømme strengere straf- 
fe for særlig grove overtrædelser. Dette er også nød- 
vendigt for at sikre Danmarks troværdighed i det in- 
ternationale samarbejde på området. 

Efter Justitsministeriets opfattelse bør strafferam- 
men henset til lovovertrædelsernes (potentielt) alvor- 
lige karakter fastsættes til fængsel indtil 6 år. 

Indsættelse af en regel om særligt grove overtrædel- 
ser af denne karakter i straffelovens kapitel 13 om 
grove statsforbrydelser vil også være med til at sikre 
en mere effektiv indsats bl.a. mod terrorisme, idet po- 
litiet herved får mulighed for at anvende straffepro- 
cessuelle tvangsindgreb i form af indgreb i meddelel- 
seshemmelighed, observation og hemmelig ransag- 
ning. 

Der henvises nærmere til lovforslagets § 1, nr. 5 
(straffelovens § 114 e). 

Den foreslåede bestemmelse indebærer ildce en ud- 
videlse af de strafbare forhold på området. Bestem- 
melsen er alene en overbygning på de gældende straf- 
febestemmelser i bekendtgørelse nr. 1213 af 18. de- 
cember 2000 om eksportkontrol. 

Som det fremgår af pkt. 2.2.5.1. har Danmark ikke 
udnyttet den adgang, der er efter forordningens artikel 
4, stk. 5, til at kriminalisere også groft uagtsomme 
overtrædelser af catch-all klausulen (jf. ordene »be- 
grundet mistanke«). En sådan udvidelse af det strafba- 
re område ville yderligere styrke den generalpræven- 
tive effekt og håndhævelsen af reglerne. I grænsetil- 
fælde kan det således undertiden være vanskeligt at 
bevise en eksportørs forsæt til, at produkterne helt el- 
ler delvis er bestemt til ulovlige formål. 

En sådan ikke ubetydelig udvidelse af det strafbare 
område bør dog efter regeringens opfattelse overvejes 
nærmere og ikke gennemføres uden forudgående dia- 
log med erhvervslivet. Regeringen vil på baggrund af 
denne dialog med erhvervslivet eventuelt på et senere 
tidspunkt fremsætte lovforslag herom. 
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Det kan i den forbindelse i øvrigt oplyses, at Er- 
hvervsfremme Styrelsen for tiden planlægger en bety- 
delig øget indsats på eksportkontrolområdet. Det dre- 
jer sig bl.a. om øget information til virksomhederne 
for at udbrede kendskabet til eksportrestriktionerne, 
øget kontrol med overholdelsen af styrelsens udfør- 
selstilladelser samt øget opmærksomhed og bedre 
kvalitetsstyring i virksomhederne. 

3. Styrkelse afp politiets efterforskningsmuligheder 

3.1. Logning af trafikdata vedrørende telekommuni- 
kation 

3.1.1. Gældende ret 

3.1.1.1. Indgreb i meddelelseshemmeligheden 
Ved lov nr. 465 af 7. juni 2001 om ændring af straf- 

feloven og retsplejeloven (Hæleri og anden efterføl- 
gende medvirken samt IT-efterforskning) er der i rets- 
plejelovens § 780, stk. 1, indsat en bestemmelse (nr. 
4), hvorefter politiet kan foretage indgreb i meddelel- 
seshemmeligheden ved at indhente oplysning om, 
hvilke telefoner eller andre tilsvarende kommunikati- 
onsapparater inden for et nærmere angivet område, 
der sættes i forbindelse med andre telefoner eller kom- 
munikationsapparater (udvidet teleoplysning). Be- 
stemmelsen giver politiet mulighed for at få adgang til 
de såkaldte masteoplysninger i forbindelse med efter- 
forskning af forbrydelser, som har medført eller som 
kan medføre fare for menneskers liv eller velfærd eller 
for betydelige samfundsværdier. Bestemmelsen er 
indsat på baggrund af et forslag fra Brydensholt-ud- 
valget i betænkning nr. 1377/1999 om børnepornogra- 
fi og IT-efterforskning. 

Der henvises herom nærmere til loven samt til Fol- 
ketingstidende 2000-01, forhandlingerne, s. 6443- 
6459, 8674-8675 og 9050-9062, tillæg A, s. 5690- 
5721, samt tillæg B, s. 1525-1533. 

Efter retsplejelovens § 780, stk. 1, nr. 3, kan politiet 
foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden ved at 
indhente oplysning om, hvilke telefoner eller andre 
tilsvarende kommunikationsapparater, der sættes i 
forbindelse med en bestemt telefon eller andet kom- 
munikationsapparat, selv om indehaveren af dette 
ikke har meddelt tilladelse hertil (teleoplysning). Efter 
denne bestemmelse kan politiet således indhente te- 
leoplysning vedrørende bestemte telefonnumre, ek- 
sempelvis oplysninger om opkald til eller fra en mis- 
tænkt. 

Bestemmelserne om teleoplysning og udvidet te- 
leoplysning giver politiet adgang til -  almindeligvis 
efter forudgående retskendelse -  at få udleveret data, 

som teleudbyderne i anden anledning registrerer og 
opbevarer (logning). Bestemmelserne indebærer deri- 
mod ikke en pligt for teleudbyderne til at logge be- 
stemte trafikdata. 

3.1.1.2. Opbevaring af trafikdata 

Lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og 
forbrugerforhold på telemarkedet indeholder i § 14 en 
bemyndigelsesbestemmelse, hvorefter ministeren for 
videnskab, teknologi og udvikling (tidligere IT- og 
forskningsministeren) kan fastsætte regler for udby- 
dere af offentlige telenet eller teletjenester om mini- 
mumskrav til behandling af personoplysninger i for- 
bindelse med telekommunikation. Bemyndigelsen er 
udnyttet ved bekendtgørelse nr. 1169 af 15. december 
2000 om udbud af telenet og teletjenester, der bl.a. in- 
deholder bestemmelser om behandling af trafik- og 
debiteringsdata. 

Bekendtgørelsens § 30, stk. 1, fastsætter, at udby- 
dere af offentlige telenet eller teletjenester skal sikre, 
at trafikdata vedrørende slutbrugere slettes eller ano- 
nymiseres efter samtalens afslutning. Trafikdata kan 
være oplysninger om A- og B-nummer (dvs. det kal- 
dende og kaldte telefonnummer) og tidspunktet for 
kommunikationen. 

Fra udgangspunktet om sletning gøres visse undta- 
gelser i § 30, stk. 2 og 3. Efter stk. 2 er det således til- 
ladt at behandle og opbevare trafikdata med henblik 
på debitering af slutbrugere og afregning for samtra- 
fik. En sådan behandling og opbevaring er tilladt ind- 
til udløbet af den lovhjemlede forældelsesfrist for de 
omhandlede gældsforpligtelser og afregninger. § 30, 
stk. 3, tillader teleudbyderne at opbevare trafikdata 
med henblik på markedsføring af egne teletjenester, 
forudsat at kunden har givet samtykke. 

Bekendtgørelsen regulerer således spørgsmålet om, 
hvornår trafikdata lovligt kan opbevares, men inde- 
holder ingen bestemmelser, der forpligter udbyderne 
til at opbevare disse oplysninger. Den enkelte teleud- 
byder må således selv afgøre -  inden for rammerne af 
bekendtgørelsens § 30 -  om og i hvilket omfang tra- 
fikdata opbevares. 

Teleselskabernes praksis med hensyn til logning af . 
masteoplysninger varierer betydeligt. Det er således 
ikke alle teleudbydere, der registrerer oplysninger om, 
hvilke mobiltelefoner der i et givent område og inden 
for et bestemt tidsrum har været sat i forbindelse med 
andre telefoner. 

Bekendtgørelsens § 30 gennemfører artikel 6 i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om behand- 
ling af personoplysninger og beskyttelse af privatli- 
vets fred inden for telesektoren (97/66/EF) i dansk ret. 
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Efter direktivets artikel 6, stk. 1, skal trafikdata 
vedrørende abonnenter og brugere, som behandles 
ved etablering af samtaler, og som lagres af leveran- 
døren af et offentligt telenet og/eller en offentligt til- 
gængelig teletjeneste, slettes eller gøres anonyme ef- 
ter samtalens afslutning. Fra denne forpligtelse kan 
der gøres undtagelse, i det omfang det sker med hen- 
blik på debitering af abonnenten og afregning for sam- 
trafik, jf. artikel 6, stk. 2, eller-med kundens samtyk- 
ke -  med henblik på markedsføring af egne teletjene- 
ster, jf. artikel 6, stk. 3. Disse regler svarer således til 
bestemmelserne i § 30 i bekendtgørelse om udbud af 
telenet og teletjenester. 

Direktivet begrænser imidlertid ikke mulighederne 
for at behandle trafikdata i forhold til efterforskning og 
retsforfølgning af strafbare forhold. Det fremgår såle- 
des af artikel 14, stk. 1, at medlemsstaterne kan vedta- 
ge lovbestemmelser med henblik på at indskrænke 
rækkevidden af de forpligtelser og rettigheder, der 
nævnes i artikel 6, hvis en sådan indskrænkning er nød- 
vendig af hensyn til statens sikkerhed, forsvaret, den 
offentlige sikkerhed, forebyggelse, efterforskning, af- 
sløring og retsforfølgning i straffesager eller uautori- 
seret brug af telekommunikationssystemet. 

Denne bestemmelse tillader således, at der i natio- 
nal lovgivning kan fastsættes regler, der fraviger kra- 
vet om sletning af trafikdata. Betingelsen er imidler- 
tid, at det sker for at varetage et eller flere af de hen- 
syn, der er nævnt i artikel 14, stk. 1. 

Europa-Kommissionen har den 12. juli 2000 frem- 
lagt et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets di- 
rektiv om behandling af personoplysninger og beskyt- 
telse af privatlivets fred i den elektroniske kommuni- 
kationssektor (KOM(2000) 385). 

Det foreslåede direktiv skal erstatte direktiv 
97/66/EF. Kommissionen anfører i begrundelsen for 
direktivforslaget, at det ikke er hensigten at foretage 
»en gennemgribende ændring af substansen i det eksi- 
sterende direktiv, men blot at tilpasse og ajourføre de 
eksisterende bestemmelser efter den udvikling, der al- 
lerede er sket, eller som kan forventes inden for elek- 
troniske kommunikationstjenester eller -teknologier«. 
Den væsentligste ændring består således i, at anven- 
delsesområdet for direktivet udvides fra kun at omfat- 
te telefoni til generelt at omfatte elektronisk kommu- 
nikation, herunder Internet og e-post. 

Der er også efter det foreslåede direktiv adgang til 
at indskrænke rækkevidden af direktivets forpligtelser 
og rettigheder med hensyn til behandling af bl.a. tra- 
fikdata, hvis en sådan indskrænkning er nødvendig af 
hensyn til statens sikkerhed, forsvaret, den offentlige 
sikkerhed, forebyggelse, efterforskning, afsløring og 

retsforfølgning i straffesager eller uautoriseret brug af 
det elektroniske kommunikationssystem. 

3.1.2. Brydensholt-ndvalgets forslag 
I september 1999 afgav Justitsministeriets udvalg 

om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet (»Bry- 
densholt-udvalget«) betænkning nr. 1377/1999 om 
børnepornografi og IT-efterforskning. 

Betænkningen indeholder udvalgets overvej elser 
og forslag om ændring af straffelovens § 235 om bør- 
nepornografi og om ændring af retsplejelovens regler 
om indgreb i meddelelseshemmeligheden i sager om 
børnepornografi. Disse dele af betænkningen blev 
medtaget i lovforslag nr. L 281 af 27. april 2000, jf. nu 
lov nr. 441 af 31. maj 2000 om ændring af straffeloven 
og retsplejeloven (Forældelse, styrket indsats mod 
seksuelt misbrug af børn og unge samt IT-efterforsk- 
ning). Der henvises herom til lov nr. 441 af 31. maj 
2000 samt til Folketingstidende 1999-2000, forhand- 
lingerne, s. 7423-7431, 8474-8477 og 8756, tillæg A, 
s. 7784-7826, samt tillæg B, s. 1327-1330. 

Udvalget overvejer endvidere i betænkningen en 
række forslag til, hvordan politiets efterforsknings- 
muligheder kan forbedres i sager, hvor der i forbindel- 
se med en lovovertrædelse anvendes informationstek- 
nologi. Således indeholder betænkningen også nogle 
forslag, som ikke i særlig grad vedrører sager om bør- 
nepornografi. Udvalget stiller bl.a. forslag om en sær- 
lig regulering af adgangen til at indhente masteoplys- 
ninger. Herved forstås bl.a. oplysninger om, hvilke 
mobiltelefoner der i et givent område og inden for et 
bestemt tidsrum har været sat i forbindelse med andre 
telefoner. Udvalget har endvidere mere generelt be- 
rørt betingelserne for og afgrænsningen mellem de 
forskellige straffeprocessuelle indgreb i forhold til 
elektronisk kommunikation., 

Justitsministeriet tilkendegav i bemærkningerne til 
lovforslag nr. L 281, at Justitsministeriet i forbindelse 
med kommende forslag om ændringer af retsplejelo- 
vens straffeprocessuelle regler ville inddrage de øvri- 
ge mere generelle overvejelser og forslag til, hvordan 
efterforskningsmulighederne kan forbedres med hen- 
blik på tilfælde, hvor der i forbindelse med overtræ- 
delserne anvendes informationsteknologi. 

Disse dele af udvalgets betænkning blev herefter 
medtaget i lovforslag nr. L 194 af 21. marts 2001, jf. 
nu lov nr. 465 af 7. juni 2001 om ændring af straffelo- 
ven og retsplejeloven (Hæleri og anden efterfølgende 
medvirken samt IT-efterforskning). Der henvises her- 
om til pkt. 3.1.1.1. ovenfor. 

Et enkelt forslag blev dog ildce medtaget i lovforsla- 
get. Udvalget overvejer således i betænkningen 
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spørgsmålet om at indføre en pligt for internetudbyde- 
re og teleselskaber til at logge visse oplysninger, såle- 
des at det under en efterfølgende politimæssig efter- 
forskning vil være muligt at spore den kommunikati- 
on, der har fundet sted. Udvalget anser en sådan log- 
ningspligt for i særlig grad at have betydning for efter- 
forskningen af lovovertrædelser vedrørende børne- 
pornografi, men oplysningerne vil kunne bidrage til 
efterforskningen af alle former for kriminalitet, der 
foregår på eller ved hjælp af Internettet. 

Som det fremgår af pkt. 8.2.2. i de almindelige be- 
mærkninger til lovforslaget om forældelse, styrket 
indsats mod seksuelt misbrug af børn og unge samt 
IT-efterforskning (lovforslag nr. L 281 af 27. april 
2000), jf. Folketingstidende 1999-2000, tillæg A, s. 
7809, er der fra IT-branchens side i høringssvarene 
over betænkningen udtrykt betænkelighed ved udval- 
gets forslag om registrering af logoplysninger og op- 
bevaring heraf. Justitsministeriet fandt det derfor rig- 
tigst, at der ikke på det da foreliggende grundlag blev 
stillet forslag om at indføre en sådan pligt for internet- 
udbydere og teleselskaber. Justitsministeriet iværk- 
satte på denne baggrund i samarbejde med Ministeriet 
for Videnskab, Teknologi og Udvikling en nærmere 
undersøgelse af konsekvenserne af udvalgets forslag i 
lyset af de indvendinger, der er fremført i visse af hø- 
ringssvarene vedrørende betænkningen. På tidspunk- 
tet for fremsættelse af lovforslaget om hæleri og efter- 
følgende medvirken samt IT-efterforskning (lovfor- 
slag nr. L 194 af 21. marts 2001) var Justitsministeri- 
ets og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Ud- 
viklings overvejelser endnu ikke afsluttet, jf. Folke- 
tingstidende 2000-2001, tillæg A, s. 5704. Justitsmi- 
nisteriet tilkendegav på denne baggrund, at man i for- 
bindelse med en fremtidig ændring af retsplejeloven 
ville tage spørgsmålet op på ny, når overvejelserne var 
afsluttet. 

Justitsministeriet og Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling er enige om, at der -  bl.a. i ly- 
set af de tragiske begivenheder, der fandt sted ved ter- 
rorangrebet i USA den 11. september 2001 -  nu er 
grundlag for at foreslå en regulering på dette område. 

3.1.2.1. Udvalgets generelle overvejelser 

Udvalget konstaterer, at manglende eller mangel- 
fulde oplysninger hos internetudbydere udgør et efter- 
forskningsmæssigt problem. Dette problem forstær- 
kes, når efterforskningen vedrører forhold, hvor der er 
anvendt flere internetadresser til kommunikationen. 
De kriminelle udnytter herved, at oplysninger om da- 
tastrømmene, herunder oplysninger om, hvilket land 
der opereres fra, ikke er tilgængelige for politiet. 

Udvalget anfører, at modhensynet, der taler for få 
registreringer og kortvarig opbevaring af oplysninger- 
ne hos formidlerne, især er hensynet til privatlivets 
fred. 

Udvalget erkender, at det ikke er muligt at tilgodese 
begge disse modsatrettede hensyn fuldt ud. Der er end- 
videre ikke tale om et problem, der kan totalløses via 
dansk lovgivning, men udvalget finder, at en dansk re- 
gulering under alle omstændigheder vil være nyttig. 

3.1.2.2. Behovet for regulering 

Udvalget bemærker generelt, at der ofte kan være 
meget stor teknisk usikkerhed med hensyn til loggens 
indhold og fuldstændighed, og at det kan være om- 
kostningskrævende at stille krav på dette område. 

Udvalget anfører, at oplysninger om B-nummeret 
(eksempelvis det nummer hos en internetudbyder, der 
kaldes op til) i dag kun fastholdes kortvarigt hos tele- 
udbyderne. Dette vanskeliggør efterforskningen, idet 
der nødvendigvis går tid med behandling af anmeldel- 
sen og visitering af sagen, inden efterforskningen kan 
påbegyndes. B-numrene bruges f.eks. til regningsspe- 
cifikationer, således at den kaldende abonnent har 
mulighed for at identificere, hvilke numre der har væ- 
ret kaldt op til i den seneste regningsperiode. 

Ud fra et efterforskningsmæssigt synspunkt har det ' 
stor betydning, at A-nummeret (det nummer, der rin- 
ges fì-a) logges. Dette gælder uanset, om den pågæl- 
dende har benyttet muligheden for at blokere for vis- 
ning af A-nummeret hos den, der ringes til. Adgangen 
hertil må antages primært at skulle beskytte imod, at 
nummeret kan vises hos modtageren (indehave- 
ren/brugeren af B-nummeret) og ikke at tage sigte på 
de registreringer, der kan være behov for i telekæden. 

Registrering og opbevaring af oplysninger om A- 
nummeret i tilknytning til en given internetopkobling, 
vil gøre det muligt efterfølgende -  f.eks. i forbindelse 
med efterforskning af lovovertrædelser, der er begået 
under den pågældende internetsession -  at føre sporet 
helt tilbage til det telefonnummer -  og dermed almin- 
deligvis det sted -  hvorfra den ulovlige aktivitet er be- 
gået. 

Udvalget konstaterer, at i hvert fald én af de større 
internetudbydere kun tilslutter til Internettet, hvis A- 
nummeret samtidig registreres (hvilket sker, uanset 
om det er visningsbeskyttet eller ej). 

Endelig påpeger udvalget vigtigheden af, at der 
også sker registrering af den IP-adresse, som brugeren 
tildeles i forbindelse med den konkrete internetsessi- 
on. For at styre kommunikationen på Internettet har 

I hver server (computer), som er koblet til Internettet, 
en unik IP-adresse (Internet Protocol). Adressen over- 

107 Fremsatte lovforslag (undt. finans- og tillægsbev. lovforslag) 
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føres med hver elektronisk impuls, der sendes over 
nettet og efterlader således et elektronisk spor. Adres- 
serne, der dannes ved hjælp af en algoritme, består af 
fire talsekvenser med indtil tre cifre hver. Antallet af 
IP-adresser er på denne baggrund begrænset til ca. 4,3 
milliarder. Af økonomiske årsager har kun brugere, 
der anvender Internettet i stort omfang en fast IP- 
adresse. F.eks. råder internetudbydere over flere IP- 
adresser, der på mere eller mindre tilfældig måde til- 
deles brugerne, når disse logger sig på nettet (dynami- 
ske IP-adresser). 

På Internettet er centrale fortegnelser over indeha- 
verne af IP-adresser tilgængelige. Såfremt en anvendt 
IP-adresse tilhører en internetudbyder, slutter det 
elektroniske spor hos denne. Kun hvis udbyderen re- 
gistrerer, hvilken kunde der på et bestemt tidspunkt 
har været tildelt den pågældende dynamiske IP-adres- 
se, kan sporet føres tilbage til brugeren. 

3.1.2.3. Det nærmere indhold af reguleringen 
Brydensholt-udvalget foreslår på baggrund af disse 

overvejelser, at der stilles krav om, at internetudbyde- 
re ved opkobling via telefonnettet skal logge både A 
og B-nummeret -  for A-nummerets vedkommende 
uanset om den pågældende har benyttet muligheden 
for, at der ikke sker visning af A-nummeret. 

Endvidere bør udbyderen logge IP-adresse for den, 
der tilslutter sig Internettet, brugertid, tidspunkt for 
opkobling/nedkobling, opkoblingens varighed og ses- 
sionstype (FTP/Telnet). Der bør tillige stilles krav om 
opbevaringsformat (læsbarhed) og foranstaltninger til 
beskyttelse mod uautoriseret adgang til og manipula- 
tion af loggen. Derudover bør eventuelle kontooplys- 
ninger opbevares. 

Opbevaring af oplysninger skal ske her i landet, 
hvis udbyderen driver virksomhed i Danmark, uanset 
om udbyderen er selvstændig eller en filial af en uden- 
landsk virksomhed. 

Endvidere bør det tilstræbes, at det sikres, at korrekt 
dansk realtid registreres. I praksis har det under efter- 
forskning vist sig, at teleselskabers og internetudby- 
deres tidsangivelser i loggen har været upræcise. Det 
vil derfor set fra et efterforskningsmæssigt synspunkt 
være hensigtsmæssigt, hvis der stilles krav om, at der 
etableres et system med korrekt dansk realtid, f.eks. 
ved at serveren jævnligt synkroniseres med realtid. 
Hvis tidsregistreringer i logninger, der indgår i en ef- 
terforskning, ikke er korrekte, risikerer politiet at mål- 
rette efterforskningen mod forkerte personer. 

Udvalget har nærmere drøftet de forskellige hen- 
syn, der kan tale for henholdsvis en længere og en kor- 
tere opbevaringstid af oplysningerne, og har på bag- 

grund af drøftelserne valgt at anbefale en opbeva- 
ringsfrist på 6 måneder. 

Med hensyn til formen for reguleringen har udval- 
get indgående drøftet, om de ønskede registreringer 
og opbevaringen heraf ville kunne gennemføres ved 
en selvregulering. Et flertal i udvalget (15 medlem- 
mer) finder, at reguleringen skal ske ved lov, mens et 
mindretal i udvalget (4 medlemmer) finder, at spørgs- 
målet så vidt muligt skal løses ved en selvregulering i 
branchen. Dette mindretal er dog enige i en lovgiv- 
ningsmæssig løsning, såfremt det viser sig, at regule- 
ringsbestræbelserne ikke bærer frugt. 

Udvalget drøfter også de problemer, der opstår ved 
almindeligt tilgængelige computere (på biblioteker, 
intenietcaféer mv. og i et vist omfang på arbejdsplad- 
ser), der kan benyttes til at opnå anonymitet ved an- 
vendelse af Internettet, men afstår fra at foreslå en re- 
gulering på dette område. Hvis efterforskningen viser, 
at en sådan computer er blevet benyttet, og der ikke 
findes oplysninger om brugeren, må det i stedet forsø- 
ges via afhøringer at afgrænse den mulige bruger- 
kreds. 

Om udvalgets nærmere overvejelser henvises til be- 
tænkningen s. 63-71 og s. 101-103. 

3.1.3. Justitsministeriets overvejelser 
I høringssvarene fra telebranchen vedrørende det 

lovudkast, der har været sendt til høring, er det påpe- 
get, at en række teleudbydere alene betj ener en afgræn- 
set kundegruppe, f.eks. banker eller skoler. Grænse- 
dragningen i forhold til udbydere af offentlige telenet 
eller teletj enester er derfor ikke helt klar. Endvidere vil 
det kunne have en negativ indflydelse på konkurren- 
ceforholdene i branchen, såfremt udbyderne ikke be- 
handles ens. Det fremhæves på denne baggrund, at lov- 
forslaget derfor bør stille krav til udbyderne, uanset om 
de henvender sig til et begrænset kundesegment eller 
til offentligheden i almindelighed. 

Justitsministeriet er enig i dette synspunkt. Både 
hensynet til en effektiv regulering og hensynet til kon- 
kurrenceforholdene i branchen tilsiger, at den foreslå- 
ede bestemmelse omfatter alle udbydere, uanset til 
hvilken kundegruppe de udbyder telenet og teletjene- 
ster. 

3.1.3.1. Teletrajikdata 
Bestemmelserne om udvidet teleoplysning i lovfor- 

slag nr. L 194 om ændring af straffeloven og retsple- 
jeloven (Hæleri og anden efterfølgende medvirken), 
jf. nu lov nr. 465 af 7. juni 2001, vedrører alene poli- 
tiets adgang til f.eks. masteoplysningerne. Baggrun- 
den for lovforslaget var, at der i retspraksis var opstået 
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tvivl om, hvorvidt retsplejelovens bestemmelser om 
indgreb i meddelelseshemmeligheden indeholdt den 
fornødne hjemmel til indgrebet. Justitsministeriet for- 
udsatte således, at de pågældende oplysninger i prak- 
sis ville være tilgængelige hos teleudbydetne, når po- 
litiet på baggrund af retskendelse anmoder om oplys- 
ningerne. Der blev derfor ikke samtidig stillet forslag 
om regler vedrørende teleudbydernes registrering og 
opbevaring (logning) af disse oplysninger. 

Som det imidlertid er anført under pkt. 3.1.1.2. 
, ovenfor, har det vist sig, at der ikke er fast praksis hos 

teleselskaberne for at logge masteoplysninger. Et tele- 
selskabs fravalg af en sådan logning kan skyldes for- 
skellige forhold. Der kan være tale om, at man ikke 
har indrettet sig teknisk på at gemme de pågældende 
oplysninger, eller at oplysningerne ikke logges, fordi 
selskabet finder, at de ikke er nødvendige af hensyn til 
kundedebitering, f.eks. hvor kunden betaler et fast be- 
løb for samtaler, uanset hvor mange eller få samtaler, 
der føres (såkaldt »flat rate-abonnement«). 

Som det fremgår af pkt. 4.4. i bemærkningerne til ' 
lovforslaget om hæleri og masteoplysninger, jf. Fol- 
ketingstidende 2000-01, tillæg A, s. 5707, kan disse 
oplysninger være nødvendige for at politiet kan kom- 
me videre med opklaringen af en alvorlig forbrydelse. 
Dette var baggrunden for forslaget om at sikre politiet 
adgang til at foretage indgreb i meddelelseshemme- 
ligheden i form af udvidet teleoplysning, jf. nu rets- 
plejelovens § 780, stk. 1, nr. 4. 

Det er imidlertid tilsvarende vigtigt, at det er muligt 
at sikre, at der sker registrering af teleoplysninger i 
traditionel forstand, herunder oplysninger om A- og 
B-nummer, opkaldstidspunkter og varigheden af sam- 
taler. Også disse oplysninger registreres i dag i et om- 
fang, som hvert enkelt teleselskab selv fastsætter. 

På baggrund af politiets erfaringer med hensyn til 
de kriminelles anvendelse af moderne kommunikati- 
onsmidler, herunder ikke mindst i forbindelse med al- 
vorlige lovovertrædelser, er det efter Justitsministeri- 
ets opfattelse nødvendigt at sikre, at der sker opbeva- 
ring af de teleoplysninger, som politiet kan få brug for 
ved bekæmpelsen af alvorlig kriminalitet, herunder 
bl.a. terrorhandlinger. 

Efter Justitsministeriets opfattelse er der behov for 
at sikre, at teletrafikdata er tilgængelige med henblik 
på gennemførelse af indgreb i meddelelseshemmelig- 
heden. Der stilles på denne baggrund forslag om, at te- 
leselskaberne skal logge de former for trafikdata, som 
politiet har brug for i forbindelse med efterforskning 
af lovovertrædelser. 

Justitsministeriet er i den forbindelse opmærksom 
på, at indehavere af mobiltelefoner med taletidskort 

normalt vil være anonyme i forhold til det teleselskab, 
der leverer teleydelsen, og at det således i disse tilfæl- 
de ikke vil være muligt for telefonselskabet at frem- 
skaffe oplysninger om navn og adresse på den pågæl- 
dende kunde. Det samme kan være tilfældet for så vidt 
angår visse e-posttjenester. 

Det er dog ikke udelukket, at kundens navn allige- 
vel kan være registreret hos telefonselskabet, f.eks. af 
markedsføringsmæssige årsager. Det forekommer og- 
så, at politiet ad anden vej er bekendt med, hvem der 
benytter f.eks. et bestemt taletidskort. 

Det er hensigten at fastsætte de nærmere regler om 
logningspligtens indhold og omfang efter dialog med 
teleudbyderne. Dette er ikke mindst afgørende for at 
sikre en teknologisk hensigtsmæssig udformning af 
reglerne. 

Om baggrunden for forslaget om anvendelse af en 
bemyndigelsesbestemmelse henvises til pkt. 3.1.3.3. 
nedenfor. 

Justitsministeriet foreslår, at opbevaringsperiodens 
varighed fastsættes til 1 år. Dette vil være i overens- 
stemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direk- 
tiv om behandling af personoplysninger og beskyttel- 
se af privatlivets fred inden for telesektoren 
(97/66/EF), jf. pkt. 2.1.2. ovenfor. I det omfang, der 
ikke er tale om oplysninger, der i henhold til direktivet 
kan opbevares med henblik på kundedebitering, kan 
opbevàringstiden ikke være længere end hensynet til 
»forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsfor- 
følgning i straffesager« tilsiger, jf. direktivets artikel 
14, stk. 1. Efter Justitsministeriets opfattelse går en 
opbevaringsperiode på 1 år ikke videre, end dette hen- 
syn tilsiger. Trafikdata, der gemmes med henblik på 
debitering, vil -  uanset om de pågældende data omfat- 
tes af den lovbestemte logningspligt -  som hidtil kun- 
ne opbevares indtil udløbet af den lovhjemlede foræl- 
delsesfrist for de omhandlede gældsforpligtelser og 
afregninger, jf. artikel 6, stk. 2, i direktivet og § 30, 
stk. 2, i bekendtgørelse om udbud af telenet og teletje- 
nester. Dette indebærer i praksis, at oplysningerne kan 
gemmes i op til 5 år. 

Det skal understreges, at der ikke stilles forslag om 
ændring af retsplejelovens betingelser for at foretage 
indgreb i meddelelseshemmeligheden. De oplysnin- 
ger, som teleselskaberne vil have pligt til at logge, vil 
således kun kunne kræves udleveret af politiet, hvis 
der er grundlag for at foretage indgreb i meddelel- 
seshemmeligheden. Dette indebærer, at der skal være 
bestemte grunde til at antage, at der på den pågælden- 
de måde gives meddelelser eller foretages forsendel- 
ser til eller fra en mistænkt, at indgrebet må antages at 
være af afgørende betydning for efterforskningen, og 
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at der i almindelighed skal være tale om efterforsk- 
ning af en lovovertrædelse, som efter loven kan straf- 
fes med fængsel i 6 år eller derover, jf. retsplejelovens 
§ 781, stk. 1. Endvidere skal proportionalitetskravet i 
§ 782 være opfyldt. Kravet om »bestemte grunde« 
skal ikke være opfyldt ved udvidet teleoplysning, men 
der er omvendt kun adgang til disse oplysninger, når 
mistanken vedrører en forbrydelse, som har medført 
eller som kan medføre fare for menneskers liv eller 
velfærd eller for betydelige samfundsværdier, jf. 
§781, stk. 5. 

Denne del af forslaget giver således ikke politiet ad- 
gang til oplysninger i videre omfang end i dag. Forsla- 
get skal alene sikre, at de pågældende oplysninger rent 
faktisk findes, hvis der bliver brug for dem. 

3.1.3.2. Internettrajikdata 
Internettets anvendelsesmuligheder er mangfoldi- 

ge. Det udgør en væsentlig lettelse i den daglige kom- 
munikation mellem mennesker og giver mulighed for 
at søge og udveksle oplysninger på en enkel, hurtig og 
billig måde. I kraft af Internettets komplicerede struk- 
tur giver det også gode muligheder for at være ano- 
nym i forbindelse med kommunikation og informa- 
tionsudveksling. Disse muligheder udnyttes ikke 
mindst af de kriminelle. 

Det ville være en illusion at tro, at det er muligt at 
overvåge hele Internettet. En sådant mål er heller ikke 
ønskeligt. Selv om det således ikke er muligt at be- 
kæmpe al internetkriminalitet, bør man efter Justits- 
ministeriets opfattelse ikke undlade at forbedre politi- 
ets efterforskningsmuligheder på de områder, hvor det 
kan lade sig gøre uden at tilsidesætte væsentlige hen- 
syn til økonomi og privatlivets fred. 

Justitsministeriet finder af de af Brydensholt-udval- 
get anførte grunde, at der -  af hensyn til mulighederne 
for en effektiv efterforskning og bekæmpelse af lcri- 
minalitet, der begås på eller ved hjælp af Internettet -  
bør tilvejebringes hjemmel til at kræve logning af in- 
ternettrafik. Den seneste tids alvorlige terrorangreb på 
USA, herunder udbredelsen af miltbrandbakterier, 
forstærker denne opfattelse. Angrebene viser, hvor 
sårbare vore moderne samfærdsels- og kommunikati- 
onsmidler er over for de udspekulerede og -  forud for 
angrebene -  nærmest utænkelige handlinger, som ter- 
rorister foretager, og der er al mulig grund til at anta- 
ge, at terrorister i forbindelse med planlægningen af 
terrorhandlinger kommunikerer med hinanden og til- 
vejebringer information ved hjælp af Internettet. 

Det er hensigten at fastsætte de nærmere regler om 
logningspligtens indhold og omfang efter dialog med 
internetudbyderne. Dette er ildce mindst afgørende for 

at silcre en hensigtsmæssig teknologisk udformning af 
reglerne. 

En ordning med pligtmæssig logning af oplysnin- 
ger om teletrafik til brug for efterforskning og retsfor- 
følgning af strafbare forhold vil være en nyskabelse i 
forhold til den gældende retstilstand. Uanset, at forsla- 
get om en nærmere regulering ved bekendtgørelse i 
vid udstrækning giver mulighed for løbende at tage 
højde for det praktiske behov for logning og den tek- 
niske udvikling på området, finder Justitsministeriet 
det hensigtsmæssigt, at ordningen evalueres nogle år 
efter dens iværksættelse. Bestemmelsen i lovforsla- 
gets § 8 indebærer således, at ordningen i folketings- 
året 2005-06 skal tages op til fornyet overvejelse. 

Om baggrunden for forslaget om anvendelse af en 
bemyndigelsesbestemmelse henvises til pkt. 3.1.3.3. 
nedenfor. 

Formålet med den foreslåede regulering er at sikre, 
at de elektroniske spor, der findes på Internettet i til- 
knytning til en kriminel aktivitet, ikke ender blindt 
hos internetudbyderen. Dette forudsætter, at udbyde- 
ren er i stand til at levere oplysninger om, hvem der 
har efterladt det pågældende spor. I praksis vil dette 
kun være muligt, hvis udbyderen er i besiddelse af 
præcise oplysninger om, hvilken kunde, der på det på- 
gældende tidspunkt har anvendt en tildelt IP-adresse. 
Af hensyn til værdien af disse oplysninger er det vig- 
tigt, at oplysningerne er nøjagtige, herunder ikke 
mindst for så vidt angår tidsangivelser. Ved anvendel- 
sen af dynamiske IP-adresser vil det forekomme, at 
den IP-adresse, som den kriminelle har anvendt, kort 
tid før eller efter anvendes af en anden kunde hos den 
pågældende udbyder. Korrekt tidsangivelse er af af- 
gørende betydning for, at det elektroniske spor kan fø- 
res tilbage til den person, der anvendte den pågælden- 
de IP-adresse på gerningstidspunktet. 

Det har over for Justitsministeriet været fremført, at 
der i praksis vil kunne være tekniske hindringer for in- 
ternetudbyderes registrering af det kaldende nummer 
(A-nummeret). Denne registrering, der kun vil være 
relevant, hvor forbindelsen til internetudbyderens ser- 
ver er etableret via telefonnettet, vil være af betydning 
ved undersøgelsen af, hvorfra opkaldet er etableret. 
Politiet vil dermed hurtigere kunne målrette efter- 
forskningen mod den reelle gerningsmand. Dette 
medvirker til at styrke retssikkerheden for den kunde, 
hvis internetkonto måtte være blevet misbrugt til at 
skaffe kriminelle adgang til Internettet. Her vil det 
kunne være af væsentlig betydning for efterforsknin- 
gen straks at kunne fastslå, at opkaldet til internetud- 
byderen er etableret fra en telefon, som kunden ildce 
kan have haft adgang til. Justitsministeriet finder, at 
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der i, forbindelse med den nærmere regelfastsættelse 
må foretages en afvejning af på den ene side det efter- 
forskningsmæssige behov for denne type af oplysnin- 
ger og på den anden side de tekniske vanskeligheder 
ved en logning heraf. 

Registrering af B-nummercf vil have betydning i de 
tilfælde, hvor udbyderen stiller flere forskellige tele- 
fonnumre til rådighed for deres kunder med henblik 
på at etablere forbindelse til Internettet. Her vil man 
ved at sammenholde B-nummeroplysningerrie fra det 
telefonselskab, som kunden anvender, have en ekstra 
sikkerhed for at der er kaldt op til internetudbyderen 
fra pågældende kunde på det relevante tidspunkt. Her- 
udover forekommer krav om logning af B-nummer 
navnlig at være relevant i forhold til teleudbyderne. 
Det må i forbindelse med den nærmere regelfastsæt- 
telse overvejes, om der kan påvises et sådant behov 
fot internetudbyderes logning af B-nummer, at der 
bør opstilles krav herom. 

Hvor forbindelsen til Internettet ikke etableres via 
telefonnettet, men etableres via en fast forbindelse, 
f.eks. såkaldte ADSL-forbindelser, vil der ikke være 
teknisk grundlag for at opstille krav om, at internetud- 
byderen logger A-nummer. I stedet vil der skulle regi- 
streres de tilsvarende oplysninger, der gør det muligt 
at føre det elektroniske spor tilbage til en bestemt kun- 
de. 

Det skal understreges, at der ikke med forslaget 
lægges op til, at internetudbyderne skal foretage en 
kortlægning af kundernes aktiviteter, mens de anven- 
der Internettet. Udbyderne vil således ikke løbende 
skulle foretage registrering af, hvilke hjemmesider, 
chatrooms mv. kunderne besøger. Hensigten er som 
anført ovenfor at kunne føre elektroniske spor, der fin- 
des på Internettet i forbindelse med kriminelle aktivi- 
teter tilbage til gerningsmændene. 

Justitsministeriet kan derfor tiltræde udvalgets 
overvejelser vedrørende det nærmere indhold af regu- 
leringen. Det må dog fremhæves, at den tekniske ud- 
vikling siden afgivelsen af Brydensholt-udvalgets be- 
tænkning -  og ikke mindst de praktiske erfaringer 
med IT-efterforskning i denne periode -  kan vise sig 
at have ændret behovet for omfanget af en lognings- 
forpligtelse. Ved at lade den nærmere tekniske ud- 
møntning finde sted ved bekendtgørelse, kan der tages 
højde for dette forhold. Det må således i forbindelse 
med den nærmere regelfastsættelse, overvejes nærme- 
re, hvilket omfang logningsforpligtelsen skal have. 
Hvis der i dag ikke ses at være behov for at logge op- 
lysninger om f.eks. sessionstype (FTP/Telnet), så skal 
der ildce opstilles et krav herom. 

Udvalget kommer ikke ind på, om og i givet fald 
hvilke yderligere oplysninger der bør registreres i for- 
bindelse med anvendelse af elektronisk post. Justits- 
ministeriet finder, at der ikke bør stilles forslag om en 
generel logning af indholdsdata, men alene af oplys- 
ninger svarende til teleoplysninger, dvs. oplysninger 
som f.eks. afsender, modtager og tidsangivelse vedrø- 
rende kommunikationen. Den påtænkte regulering 
vedrørende elektronisk post vil således ikke forpligte 
internetudbydere til generelt at gemme indholdet af 
elektroniske breve. Opbevaringspligten vil være be- 
grænset til oplysninger om, hvilken kommunikation 
der har fundet sted. 

Det skal fremhæves, at den foreslåede logning af 
oplysninger om internettrafik ikke uden videre giver 
politiet adgang til logoplysningerne. Dette spørgsmål 
vil fortsat skulle afgøres efter retsplejelovens regler 
om edition eller indgreb i meddelelseshemmeligheden 
afhængigt af, hvilke logoplysninger der er tale om. 

Brydensholt-udvalget anfører, at opbevaringstiden 
for logoplysningerne set fra et efterforskningsmæssigt 
synspunkt ideelt bør være 5 år, svarende til opbeva- 
ringsfristerne i bogføringsloven og hvidvaskloven. 
Justitsministeriet kan tilslutte sig udvalgets opfattelse 
af, at dette bl.a. af praktiske grunde vil være for vidt- 
gående. 

Det må derfor tilstræbes, at der fastsættes en opbe- 
varingsperiode, der i hvert fald muliggør efterforsk- 
ning i de fleste sager, hvor der er behov for disse op- 
lysninger. 

Udvalget finder, at efterforskningsmæssige hensyn 
taler for en frist på ikke under 1 år. Ikke mindst i sager 
med ekstremt store datamængder eller i sager, der ef- 
terforskningsmæssigt starter i et andet land, hvorefter 
det konstateres, at der skal efterforskes også i Dan- 
mark, vil en kortere frist kunne betyde, at videre efter- 
forskning umuliggøres. 

Udvalget vurderer, at for langt de fleste sagers ved- 
kommende vil en frist på 6 måneder imidlertid være 
tilstrækkelig. Udvalget anbefaler på denne baggrund 
en opbevaringsfrist på 6 måneder. Så vidt udvalget er 
orienteret, opbevares loggen vedrørende e-post ofte i 
6 måneder, mens der ikke i øvrigt er nogen fast prak- 
sis. 

Der er, som udvalget ligeledes anfører, tale om en 
vanskelig afvejning mellem på den ene side hensynet 
til kriminalitetsbekæmpelse og på den anden side hen- 
synet til både privatlivets fred og de omkostninger, 
der påføres udbyderne. Særligt vedrørende hensynet 
til privatlivets fred tilsiger dette hensyn, at der logges 
mindst muligt, og at loggen opbevares i så kort tid 
som muligt, idet risikoen for, at oplysningerne falder 
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i forkerte hænder, er større, jo længere opbevaringspe- 
rioden er. 

Imidlertid tager selv terrorhandlinger af væsentlig 
mindre omfang end de tragiske angreb på New York 
og Washington den 11. september 2001 normalt lang 
tid at planlægge. Justitsministeriet finder det i lyset 
heraf tvivlsomt, om en opbevaringsfrist på kun 6 må- 
neder dækker det behov for adgang til oplysninger, 
som politiet måtte have i en konkret sag. Efter Justits- 
ministeriets opfattelse bør der derfor lægges afgøren- 
de vægt på de efterforskningsmæssige hensyn, der -  
som Brydensholt-udvalget påpeger -  taler for en frist 
på ikke under 1 år. Justitsministeriet stiller på den bag- 
grund forslag om en lovfæstet opbevaringsperiode på 
1 år. 

Det bemærkes i den forbindelse, at Justitsministeri- 
et samtidig foreslår, at ordningen i folketingsåret 
2005-06 skal tages op til fornyet overvejelse. Der hen- 
vises herved til lovforslagets § 8. 

3.1.3.3. Lovtekniske overvejelser 

I det lovudkast, der har været sendt i høring, lagde 
Justitsministeriet ikke op til, at logningspligten skulle 
fremgå direkte af retsplejeloven. I stedet skulle regu- 
leringen gennemføres ved bekendtgørelse. Justitsmi- 
nisteriet anførte i den forbindelse, at både praktiske og 
lovtekniske forhold taler for, at den foreslåede regule- 
ring foretages administrativt ved bekendtgørelse på 
grundlag af en generel bemyndigelsesbestemmelse i 
loven. 

I visse af de høringssvar, som Justitsministeriet har 
modtaget vedrørende lovudkastet, er det imidlertid 
påpeget, at forpligtelsen til at registrere og opbevare 
trafikdata, herunder spørgsmålet om opbevaringsperi- 
odens udstrækning, bør fastsættes i en lov. Justitsmi- 
nisteriet kan tilslutte sig dette synspunkt. Det foreslås 
således, at det af retsplejeloven kommer til at fremgå, 
at det påhviler udbydere af telenet eller teletjenester at 
foretage registrering og opbevaring af oplysninger om 
teletrafik til brug for efterforskning og retsforfølgning 
af strafbare forhold, jf. den foreslåede bestemmelse i 
retsplejelovens § 786, stk. 4, 1. pkt. 

Den nærmere tekniske udmøntning foreslås imid- 
lertid fortsat at skulle ske administrativt. Justitsmini- 
steriet foreslår således i tilknytning til den lovfæstede 
logningspligt og opbevaringsfrist en bemyndigelses- 
bestemmelse, hvorefter justitsministeren efter for- 
handling med ministeren for videnskab, teknologi og 
udvikling fastsætter nærmere regler om logningen, jf. 
den foreslåede bestemmelse i retsplejelovens § 786, 
stk. 4, 2. pkt. 

Baggrunden herfor er, at de nærmere regler efter Ju- 
stitsministeriets opfattelse vil være af en sådan karak- 
ter og detaljeringsgrad, at det ikke vil være hensigts- 
mæssigt at fastsætte dem ved lov. Endvidere vil det 
være ganske omstændeligt at skulle fremsætte lovfor- 
slag, når der måtte vise sig behov for justering af disse 
regler, der i væsentligt omfang vil være af teknisk ka- 
rakter. Her vil det være mere smidigt, at justeringerne 
kan foretages ved ændring af en bekendtgørelse. 

Samtidig har de tidsmæssige rammer for udarbej- 
delsen af dette lovforslag ikke muliggjort, at der har 
kunnet skabes klarhed over alle de tekniske aspekter 
af forslaget, herunder gennem inddragelse af tele- og 
internetbranchen. Behovet for regulering vil skulle 
vurderes i lyset af de praktiske og tekniske mulighe- 
der, der ikke har kunnet afklares endeligt inden for 
den korte tidsfrist. 

Justitsministeriet forudsætter som anført, at tele- og 
internetbranchen inddrages i forbindelse med regel- 
fastsættelsen i forbindelse med udnyttelse af bemyn- 
digelsen. 

Henset til, at ordningen med pligtmæssig logning af 
oplysninger om teletrafik til brug for efterforskning 
og retsforfølgning af strafbare forhold udgør en ny- 
skabelse i forhold til den gældende retstilstand, fore- 
slår Justitsministeriet, at ordningen evalueres nogle år 
efter dens iværksættelse. Bestemmelsen i lovforsla- 
gets § 8 indebærer, at ordningen i folketingsåret 2005- 
06 skal tages op til fornyet overvejelse. 

Der henvises til lovforslagets § 2, nr. 3, og § 8. 

3.2. Politiets praktiske muligheder for at foretage ind- 
greb i meddelelseshemmeligheden 

De hårde konkurrenceforhold i telesektoren medfø- 
rer, at teleudbyderne i vidt omfang tilskyndes til at be- 
grænse driftsomkostningerne. De udbydere, som an- 
vender ressourcer på at samarbejde med politiet, her- 
under f.eks. ved at opbygge en sikkerhedsorganisation 
med døgnbetjening, kan derfor blive stillet ringere i 
konkurrencen med de udbydere, der ikke prioriterer 
denne opgave. 

Det kan i praksis vanskeliggøre eller endda umulig- 
gøre politiets efterforskning i en konkret sag, hvis po- 
litiet ikke har mulighed for på alle tider af døgnet at 
komme i kontakt med teknisk kyndigt personale, når 
der f.eks. skal etableres telefonaflytning eller indhen- 
tes teleoplysninger. Under pkt. 3.2.1. nedenfor beskri- 
ves nogle af de praktiske problemer, der kan opstå i 
forbindelse med politiets samarbejde med teleselska- 
berne. 

Efter Justitsministeriets opfattelse ville det være at 
foretrække, at den fornødne bistand til politiet kunne 
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sikres gennem selvregulering i telebranchen og på 
grundlag af aftaler mellem politiet og selskaberne. 

Samarbejdet mellem politiet og teleselskaberne 
fungerer i praksis tilfredsstillende på langt de fleste 
punkter. Dette forhindrer imidlertid ikke, at der i for- 
bindelse med visse former for bistand eller i forhold til 
visse selskaber opstår tekniske eller praktiske proble- 
mer. 

Samtidig har forholdene på teleområdet, herunder 
navnlig antallet af teleudbydere, udviklet sig således, 
at det er vanskeligt på alle punkter at sikre den fornød- 
ne standard og ensartethed på tværs af teleselskaberne 
alene gennem interne regler mv. i branchen. 

Telelovgivningens krav om nummerportabilitet in- 
debærer endvidere, at det ikke er muligt alene ud fra 
et telefonnummer at afgøre, hvilket selskab, der har 
det pågældende kundeforhold. En kunde kan således 
medtage sit gamle telefonnummer ved operatørskift. 
Når fuld nummerportabilitet er en realitet, vil det end 
ikke være muligt at fastslå, om et givent telefonnum- 
mer vedrører en fastnettelefon eller en mobiltelefon. 
Teleselskaberne har oprettet det såkaldte Operator's 
Clearing House (OCH), der indeholder opdaterede 
oplysninger om operatørtilknytning for så vidt angåt 
alle telefonnumre her i landet. 

Selv om der således på visse områder kan være be- 
hov for en mere generel regelfastsættelse, udelukker 
det ikke, at telebranchen inddrages i regelfastsættel- 
sen. Tværtimod tilsiger hensynet til en hensigtsmæs- 
sig udformning af den nærmere regulering, herunder 
ikke mindst de tekniske aspekter, at reguleringen ud- 
formes efter dialog med telebranchen. 

Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester har 
efter retsplejelovens § 786, stk., 1, pligt til at bistå po- 
litiet ved gennemførelsen af indgreb i meddelel- 
seshemmeligheden. Lov om konkurrence- og forbru- 
gerforhold på teleområdet § 15, stk. 3, indeholder en 
bemyndigelsesbestemmelse, hvorefter ministeren for 
videnskab, teknologi og udvikling efter forhandling 
med justitsministeren kan fastsætte nærmere regler 
om udbyderens bistand til politiet i forbindelse med 
indgreb i meddelelseshemmeligheden. Denne bemyn- 
digelse er imidlertid ikke udnyttet. 

De hensyn, der varetages gennem fastsættelse af 
regler i medfør af denne bestemmelse, vil i højere grad 
være af kriminalitetsbekæmpende karakter end af te- 
lepolitisk karakter. 

Efter Justitsministeriets og Ministeriet for Viden- 
skab, Teknologi og Udviklings opfattelse hører be- 
myndigelsesbestemmelsen derfor naturligt hjemme i 
retsplejeloven. Det foreslås på denne baggrund, at 
denne bemyndigelsesbestemmelse erstattes af en til- 

svarende bestemmelse i retsplejelovens § 786, stk. 5, 
dog således at adgangen til at fastsætte regler tilkom- 
mer justitsministeren efter forhandling med ministe- 
ren for videnskab, teknologi og udvikling. Også her 
forudsættes det, at tele- og internetbranchen inddrages 
i forbindelse med regelfastsættelsen. 

Der henvises til lovforslagets § 2, nr. 3, og § 3, nr. 1. 

3,2.1. Kontakten mellem politiet og teleselskaberne 
For at gøre politiet i stand til at rette henvendelse til 

det eller de relevante teleselskaber vil der kunne være 
behov for at sikre politiet hurtig adgang til oplysnin- 
ger om, hvilket teleselskab, der varetager kundefor- 
holdet vedrørende et bestemt telefonnummer, jf. pkt. 
3.2 ovenfor om nummerportabilitet og det såkaldte 
Operator's Clearing House. Udlevering af oplysnin- 
ger fra OCH sker efter retsplejelovens regler om edi- 
tion, sammenlign herved de foreslåede regler om ad- 
gang for politiet til selv at træffe beslutning om editi- 
on, hvor en retskendelse ikke kan afventes, uden at 
indgrebets øjemed ville, forspildes. 

I praksis giver det endvidere anledning til efter- 
forskningsmæssige vanskeligheder, at ikke alle udby- 
dere har et døgnbemandet kontaktpunkt, hvortil poli- 
tiet kan rette henvendelse om f.eks. etablering af aflyt- 
ning og udlevering af teleoplysninger. 

Endvidere indebærer betingelserne for, at retten kan 
træffe beslutning om indgreb i meddelelseshemmelig- 
heden, at der almindeligvis vil være tale om alvorlige 
sager, der ofte indeholder følsomme oplysninger, som 
skal behandles fortroligt. 

Det er væsentligt for en effektiv efterforskning og 
retsforfølgning i disse sager, at teleselskaberne har 
personale, der er i stand til at behandle disse oplysnin- 
ger sikkerhedsmæssigt forsvarligt og med en sådan 
hurtighed, som det efterforskningsmæssige behov til- 
siger. 

I praksis kan det være helt afgørende, at der er mu- 
lighed for straks at etablere en aflytning. Hvis politiet 
i en sådan situation er henvist til at rette henvendelse 
inden for almindelig arbejdstid, er der risiko for at for- 
målet med aflytningen forspildes. 

Efter den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse i 
retsplejelovens § 786, stk. 5, vil der eksempelvis kun- 
ne fastsættes regler, der sikrer politiet mulighed for at 
kunne komme i kontakt med teleselskaberne hele døg- 
net. Der vil også kunne opstilles regler om sikkerheds- 
godkendelse af personale. 

Sådanne regler kan dog ikke være mere vidtgående, 
end formålet tilsiger. Ved fastsættelse af regler om ud- 
videt adgang til at rette henvendelse til selskaberne vil 
der således skulle foretages en afvejning mellem på 
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den ene side det efterforskningsmæssige behov for at 
kunne rette henvendelse uden for almindelig arbejds- 
tid og på den anden side de økonomiske konsekvenser 
for selskaberne af en sådan ordning. Der vil ikke altid 
være behov for at kræve, at der er personale til stede 
hele døgnet i teleselskabet. Alt efter behov vil der 
kunne være tale om en vagtordning, hvor politiet har 
adgang til at rette henvendelse til bestemte medarbej- 
dere i det pågældende teleselskab, der kan sørge for 
det videre fornødne i forhold til gennemførelsen af 
indgreb i meddelelseshemmeligheden. 

3.2.2. Ansvaret for etablering af aflytninger mv. 
Den nuværende struktur på telemarkedet, hvor et 

selskab kan være ejer af de fysiske installationer, der 
muliggør kommunikationen (netværk, centraler mv.), 
mens et andet selskab varetager kundeforholdet, giver 
også i praksis anledning til vanskeligheder. 

Det kan forekomme, at et selskab, der i en sådan si- 
tuation er ejer af de fysiske installationer, afviser po- 
litiets anmodning om bistand med den begrundelse, at 
den pågældende abonnent ikke er kunde hos selslca- 
bet, mens selskabet med kundeforholdet henviser til, 
at man ikke teknisk har adgang til eksempelvis at 
etablere en aflytning. 

Den nærmere regulering af dette forhold efter den 
foreslåede bemyndigelsesbestemmelse i retsplejelo- 
vens § 786, stk. 5, kan i sagens natur ikke gribe ind i 
de ejendomsretlige forhold vedrørende de tekniske in- 
stallationer, men problemet vil f.eks. kunne løses ved 
at fastsætte regler om et samarbejde i form af konkret 
informationsudveksling mellem de berørte teleselska- 
ber. 

3.2.3. Politiets adgang til abonnentoplysninger 
Efter § 34, stk. 3, i lov om konkurrence- og forbru- 

gerforhold på telemarkedet kan en telefonabonnent 
kræve, at den pågældendes nummeroplysningsdata 
ikke oplyses i forbindelse med udbud af nummerop- 
lysningstjenester eller videregives til andre (såkaldte 
hemmelige og udeladte numre). Uanset denne be- 
stemmelse skal disse nummeroplysningsdata altid vi- 
deregives til forsyningspligtudbyderens landsdæk- 
kende nummeroplysningstjeneste, jf. § 34, stk. 4, nr. 
2. Efter § 34, stk. 5, kan oplysninger som nævnt i 
§ 34, stk. 4, nr. 2, alene videregives af forsynings- 
pligtudbyderens landsdækkende nummeroplysnings- 
tjeneste til brug for besvarelse af henvendelser fra den 
offentlige alarmtjeneste. 

Af bemærkningerne til § 34 fremgår, at stk. 4, nr. 2, 
og stk. 5 skal sikre, at den nummeroplysningsdatabase 
(»118«), som er omfattet af forsyningspligten, inde- 

holder alle telefonnumre, der er tildelt til slutbrugere 
og anvendes som slutbrugemumre, med henblik på at 
sådanne nummer oplysningsdata kan videregives til 
den offentlige alarmtjeneste, jf. Folketingstidende 
1999-2000, tillæg A, s. 6990-6991. Disse nummerop- 
lysningsdata kan efter de gældende bestemmelser 
ikke videregives til andre end alarmtjenesten. Den of- 
fentlige alarmtjeneste omfatter alle de offentlige 
alarmfunktioner, der bestrides af politiet, Københavns 
Brandvæsen og andre. 

Politiet kan således ikke i forbindelse med en efter- 
forskning anvende databasen. Forsyningspligtudby- 
deren (TDC Tele Danmark A/S) er kun forpligtet til at 
udlevere oplysninger til politiet fra databasen om 
abonnementsforhold, som den pågældende abonnent 
ønsker hemmeligholdt, hvis der foreligger en 
editionskendelse, jf. retsplejelovens § 806, jf. § 804. 

Politiet har ikke efter de gældende bestemmelser 
mulighed for selv at træffe beslutning om edition -  
heller ikke i tilfælde, hvor indgrebets øjemed ville for- 
spildes, hvis retskendelse skulle afventes. 

Der er i praksis to muligheder for at give politiet en 
bedre og mere effektiv adgang til oplysninger om te- 
leabonnenter. 

Den første mulighed består i at give politiet adgang 
til selv at træffe beslutning om edition. Dette muliggø- 
res med den foreslåede ændring af retsplejelovens 
regler om edition, jf. lovforslagets § 2, nr. 9. Der hen- 
vises herom til pkt. 3.5. nedenfor samt til bemærknin- 
gerne til lovforslagets § 2, nr. 9. 

Denne ændring vil indebære, at politiet enten -  som 
hidtil -  kan indhente en editionskendelse fra retten el- 
ler selv har mulighed for at træffe beslutning om edi- 
tion, hvor en retskendelse ikke kan afventes, uden at 
indgrebets øjemed ville forspildes. 

Betingelserne for edition vil være opfyldt, hvis ef- 
terforskningen vedrører en lovovertrædelse, der er un- 
dergivet offentlig påtale, og der er grund til at antage, 
at de oplysninger, som ønskes fremlagt kan tjene som 
bevis. 

Der vil i praksis næppe forekomme tilfælde, hvor 
disse betingelser ikke er opfyldt med hensyn til oplys- 
ninger om navn og adresse på kunder til bestemte te- 
lefonnumre. De praktiske problemer opstår først og 
fremmest ved, at der går en vis tid, inden teleselska- 
berne kan levere de ønskede oplysninger. 

I praksis indhenter politiet ofte en editionskendelse 
samtidig med kendelser om indgreb i meddelel- 
seshemmeligheden i form af teleoplysning eller udvi- 
det teleoplysning, jf. retsplejelovens § 780, stk. 1, nr. 
3 og 4. Dette indebærer i praksis, at politiet har adgang 
til abonnentoplysninger vedrørende de numre, som et 
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indgreb i meddelelseshemmeligheden måtte omfatte. 
Dette løser dog ikke problemet med ventetid på leve- 
ring af oplysningerne. 

Efter Justitsministeriets opfattelse findes det på 
baggrund af det anførte ikke betænkeligt at vælge den 
anden mulighed for at give politiet en bedre og mere 
effektiv adgang til abonnentoplysninger. Denne be- 
står i, at give politiet direkte (on-line) adgang til op- 
lysningerne i forsyningspligtudbyderens landsdæk- 
kende nummeroplysningstjeneste, uden at der forelig- 
ger en kendelse eller beslutning om edition. 

Den således foreslåede ændring af § 34, stk. 5, vil 
ikke indebære, at politiet i praksis får adgang til oplys- 
ninger, som ikke i dag er tilgængelige for politiet. For- 
målet med forslaget er alene at sikre, at politiet på den 
mest effektive måde selv kan søge og hente de pågæl- 
dende oplysninger i databasen. 

På en række området har politiet allerede i dag di- 
rekte adgang til oplysninger i forskellige databaser, 
der indeholder personoplysninger. Det gælder eksem- 
pelvis Det Centrale Personregister (CPR), der bl.a. in- 
deholder beskyttede adresseoplysninger. Her er det 
således ikke nødvendigt for politiet at rette henvendel- 
se til et folkeregister med en editionskendelse for at fa 
adgang til, de ønskede oplysninger. Tilsvarende har 
politiet adgang til oplysninger i Centralregistret for 
Motorkøretøjer, der indeholder oplysninger om navn 
og adresse på ejere af motorkøretøjer, der er indregi- 
strereti Danmark. 

Samtidig vil den foreslåede ordning reducere poli- 
tiets behov for at kunne kontakte teleselskaberne hele 
døgnet, j f. pkt. 3.2.1. ovenfor. 

En ordning som den foreslåede kendes i dag f.eks. i 
norsk ret. Efter § 9-3 i den norske lov om telekommu- 
nikation (teleloven) af 23. juni 1995 har politiet ad- 
gang til oplysninger om navn, adresse, telefonnum- 
mer og datakommunikationsadresse uden kendelse. 

Der henvises til lovforslagets § 3, nr. 2. 

3.3.Ransagning 

3.3.1. Gældende ret 

Retsplejelovens regler om ransagning, der er indsat 
ved lov nr. 411 af 10. juni 1997, findes i lovens kapitel 
73 (§§ 793-799). Der henvises herom til Folketingsti- 
dende 1996-97, forhandlingerne, s. 2202-2215, 7453 
og 7938, tillæg A, s. 2475-2538, samt tillæg B, s. 988- 
993 og 1294-1299. Reglerne bygger på Strafferetsple- 
jeudvalgets betænkning 1159/1989 om ransagning 
under efterforskning. 

Herudover indeholder retsplejeloven i §§ 759 og 
761 regler om ransagning med henblik på at finde en 

mistænkt, der skal anholdes, eller en person, der skal 
pågribes for at fuldbyrde en straffedom eller forvand- 
lingsstraffen for bøde. Retsplejelovens kapitel 71 om 
indgreb i meddelelseshemmeligheden indeholder des- 
uden regler om undersøgelse af breve, telegrammer 
og lignende under forsendelse, og kapitel 72 indehol- 
der regler om undersøgelse af en persons legeme og 
visitation af det tøj, som den pågældende er iført. 

Såfremt de i retsplejelovens kapitel 73 nævnte be- 
tingelser er opfyldt, kan politiet ifølge § 793, stk. 1, 
foretage ransagning af (1) boliger og andre husrum 
(f.eks. kontorer, værksteder mv.), dokumenter, papi- 
rer og lignende (f.eks. elektronisk lagrede dokumen- 
ter) og indholdet af aflåste genstande samt (2) andre 
genstande og lokaliteter uden for husrum (f.eks. uaflå- 
ste tasker, kufferter eller biler). 

Undersøgelser af lokaliteter eller genstande, som er 
frit tilgængelige for politiet, er ikke omfattet af regler- 
ne om ransagning, jf. stk. 2. 

Efter § 794, stk. 1, må ransagning af husrum og an- 
dre lokaliteter eller genstande, som en mistænkt råder 
over, kun foretages, hvis (1) den pågældende med ri- 
melig grund er mistænkt for en lovovertrædelse, der er 
undergivet offentlig påtale, og (2) ransagningen må 
antages at være af væsentlig betydning for efterforsk- 
ningen. 

Hvis der er tale om ransagning i medfør af § 793, 
stk. 1, nr. 1, af boliger og andre husrum, dokumenter, 
papirer og af indholdet af aflåste genstande kræves ef- 
ter stk. 2 desuden, at sagen angår en lovovertrædelse, 
der efter loven kan medføre fængselsstraf, eller at der 
er bestemte grunde til at antage, at der ved ransagnin- 
gen kan findes bevis i sagen eller genstande, der kan 
beslaglægges. 

Efter stk. 3, må der ikke foretages ransagning af 
skriftlige meddelelser eller lignende, der findes hos en 
mistænkt, hvis meddelelsen hidrører fra en person, der 
efter reglerne i § 170 er udelukket fra at afgive forkla- 
ring som vidne i sagen (dvs. præster, læger, forsvarere 
og advokater). Det samme gælder materiale, som hid- 
rører fra en person, der er omfattet af § 172 (redaktø- 
rer og redaktionelle medarbejdere), når materialet in- 
deholder oplysninger, som den pågældende er fritaget 
for at afgive forklaring om som vidne i sagen. 

Ransagning hos en person, der ikke er mistænkt, må 
kun finde sted, såfremt (1) efterforskningen vedrører 
en lovovertrædelse, der efter loven kan medføre fæng- 
selsstraf, og (2) der er bestemte grunde til at antage, at 
bevis i sagen eller genstande, der kan beslaglægges, 
kan findes ved ransagningen, jf. § 795, stk. 1. 

Ransagning kan herudover alene finde sted hos en 
person, der ikke er mistænkt, hvis den pågældende 
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skriftligt giver samtykke til ransagningen. Sådan ran- 
sagning er ikke omfattet af reglerne i retsplejelovens 
kapitel 73. 

I forbindelse med ransagning hos ikke mistænkte 
personer, som efter § 170 er udelukket fra at afgive 
forklaring som vidne i sagen, må der ikke foretages 
ransagning af breve og lignende meddelelser mellem 
den mistænkte og den pågældende person samt af den 
pågældendes notater vedrørende den mistænkte, jf. 
§ 795, stk. 2. 

Kompetencen til at træffe afgørelse om ransagning 
af genstande eller lokaliteter omfattet af § 793, stk. 1, 
nr. 2, som en mistænkt har rådighed over, ligger hos 
politiet. I alle andre tilfælde træffes afgørelsen om 
ransagning som udgangspunkt af retten ved kendelse, 
jf. § 796, stk. 1-2. 

Der gælder dog visse undtagelser fra kravet om 
retskendelse. Politiet kan således træffe beslutning om 
ransagning, såfremt formålet med indgrebet ville for- 
spildes, hvis politiet skulle afvente retskendelse (»pe- 
riculum in mora«), jf. § 796, stk. 3. Hvis den, som ind- 
grebet vedrører, anmoder herom, skal politiet snarest 
og senest inden 24 timer forelægge sagen for retten til 
godkendelse. Inden retten træffer afgørelse efter 
§ 796, stk. 3, skal der gives den, mod hvis husrum, lo- 
kaliteter eller genstande ransagningen retter sig, ad- 
gang til at udtale sig. Retten kan dog på begæring be- 
stemme, at der ikke skal gives underretning om afhol- 
delsen af et retsmøde, eller at den pågældende skal 
være udelukket fra at overvære et retsmøde helt eller 
delvis, hvis hensynet til fremmede magter, til statens 
sikkerhed eller til sagens opklaring undtagelsesvis gør 
det påkrævet, jf. stk. 4. 

Såfremt ransagningen er rettet imod husrum, loka- 
liteter eller genstande, som en mistænkt har rådighed 
over, og denne skriftligt meddeler samtykke til, at ran- 
sagningen foretages, kan beslutningen om ransagning 
ligeledes træffes af politiet, jf. § 796, stk. 5. Endvide- 
re kan politiet i forbindelse med opdagelse eller an- 
meldelse af en forbrydelse træffe beslutning om ran- 
sagning af gerningsstedet, hvis den person, der har rå- 
dighed over husrummet, genstanden eller lokaliteten 
ikke er mistænkt, og det ikke er muligt straks at kom- 
me i kontakt med den pågældende, jf. stk. 6. Den på- 
gældende skal i så fald snarest muligt gives underret- 
ning om ransagningen. 

Hvis den person, der har rådighed over husrummet, 
lokaliteten eller genstanden, eller i dennes fravær an- 
dre personer træffes til stede, skal politiet gøre de på- 
gældende bekendt med ransagningen og grundlaget 
herfor samt opfordre de pågældende til at overvære 
ransagningen, jf. § 798, stk. 2. Hvis ransagningen 

foretages på grundlag af en retskendelse, skal retsken- 
delsen forevises, hvis den pågældende anmoder om 
det. Hvis ransagningen foretages på grundlag af poli- 
tiets beslutning efter § 796, stk. 3, (»periculum in mo- 
ra«), skal politiet vejlede den pågældende om adgan- 
gen til at få spørgsmålet indbragt for retten. 

Den, der har rådighed over de lokaler mv., der ran- 
sages, kan desuden kræve, at et af den pågældende ud- 
peget vidne er til stede under ransagningen, medmin- 
dre tidsmæssige eller efterforskningsmæssige grande 
taler imod det. Såfremt ransagningens øjemed gør det 
påkrævet, herunder hvis der lægges hindringer i vejen 
for ransagningens gennemførelse, kan politiet be- 
stemme, at de personer, der træffes til stede, fjernes, 
mens ransagningen foregår. 

Hvis der ikke træffes nogen til stede, når en ransag- 
ning efter § 793, stk. 1, nr. 1, skal foretages, skal poli- 
tiet ifølge § 798, stk. 3, så vidt muligt tilkalde to hus- 
fæller eller andre vidner til at overvære ransaghingen. 
Når ransagningen er gennemført, skal politiet under- 
rette den person, som har rådighed over husrummet 
eller genstanden om ransagningen. Hvis ransagningen 
er foretaget efter reglen i § 796, stk. 3, (»periculum in 
mora«), skal politiet endvidere underrette den pågæl- 
dende om adgangen til at få spørgsmålet indbragt for 
retten. 

Såfremt det er af afgørende betydning for efter- 
forskningen, at ransagningen foretages, uden at den 
mistænkte eller andre gøres bekendt hermed (hemme- 
lig ransagning), kan retten efter § 799, stk. 1, hvis ef- 
terforskningen angår en forsætlig overtrædelse af 
straffelovens kapitel 12 (forbrydelser mod statens 
selvstændighed og sikkerhed) eller 13 (forbrydelser 
mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder 
mv.) eller en overtrædelse af straffelovens § 191 (gro- 
ve narkotikaforbrydelser), eller § 237 (drab), ved ken- 
delse træffe bestemmelse herom og om, at reglerne i 
§ 798, stk. 2, 1.-4. pkt., og stk. 3 fraviges. Dette gæl- 
der dog ikke med hensyn til ransagning af husrum, an- 
dre lokaliteter eller genstande, når den som har rådig- 
hed herover, efter reglerne i § 170 er udelukket fra el- 
ler efter reglerne i § 172 er fritaget for at afgive forkla- 
ring som vidne i sagen. 

For hemmelig ransagning gælder endvidere regler- 
ne i retsplejelovens § 783, stk. 2 og 3, § 784, § 785 og 
§ 788, jf. stk. 2. Efter disse bestemmelser skal retten, 
hvis der afsiges kendelse om hemmelig ransagning, i 
kendelsen , angive det tidsrum, inden for hvilket ind- 
grebet kan foretages. Dette tidsrum skal være så kort 
som muligt og må ikke overstige 4 uger (§ 783, 
stk. 2). Tidsrummet kan forlænges ved en ny kendel- 
se, men højst med 4 uger ad gangen. Politiet kan træf- 
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fe beslutning om at foretage indgrebet uden forudgå- 
ende retskendelse, hvis indgrebets øjemed ville for- 
spildes, hvis retskendelse skulle afventes. I så fald 
skal politiet snarest og senest inden 24 timer forelæg- 
ge sagen for retten (§ 783, stk. 2). 

Inden retten træffer afgørelse om hemmelig ransag- 
ning, skal der beskikkes advokat for den, som indgre- 
bet vedrører, og advokaten skal have lejlighed til at 
udtale sig (§ 784, stk. 1). Advokaten må ikke give de 
modtagne oplysninger videre til andre eller uden poli-: 
tiets samtykke sætte sig i forbindelse med den, overfor 
hvem indgrebet er begæret foretaget (§ 785, stk. 1). 

Efter afslutningen af en hemmelig ransagning skal 
der gives underretning om indgrebet. Hvis den pågæl- 
dende har været mistænkt i sagen, skal der endvidere 
gives underretning herom og om, hvilken lovovertræ- 
delse mistanken har angået (§ 788, stk. 1). Underret- 
ning gives af den byret, som har truffet afgørelse om 
indgrebet (§ 788, stk. 3). Underretning gives snarest 
muligt, såfremt politiet ikke senest 14 dage efter udlø- 
bet af det tidsrum, for hvilket ransagningen har været 
tilladt, har anmodet om undladelse af eller udsættelse 
med underretning. 

Såfremt underretning vil være til skade for efter- 
forskningen, eller omstændighederne i øvrigt taler 
imod underretning, kan retten efter begæring af politi- 
et beslutte, at underretning skal undlades eller udsæt- 
tes i et nærmere fastsat tidsrum, der kan forlænges ved 
senere beslutning (§ 788, stk. 4). Hvis der i medfør af 
§ 784, stk. 1, er beskikket advokat for den pågælden- 
de, skal advokaten have lejlighed til at udtale sig, in- 
den retten træffer beslutning om at undlade eller ud- 
sætte underretningen. 

3.3.2. Justitsministeriets overvejelser 

3.3.2.1. Hemmelig ransagning 

Efter bestemmelsen i retsplejelovens § 799 kan po- 
litiet gennemføre en ransagning, uden at den mistænk- 
te eller andre umiddelbart gøres bekendt hermed, og 
uden at der tilkaldes vidner til ransagningen (hemme- 
lig ransagning). Bestemmelsen er i dag begrænset til 
efterforskningen af sager, der angår forsætlige over- 
trædelser af straffelovens kapitel 12 eller 13 eller 
overtrædelse af straffelovens § 191 (grov narkotika- 
kriminalitet) og § 237 (drab). 

Hemmelig ransagning kan som udgangspunkt kun 
foretages efter forudgående retskendelse. Hvis ind- 
grebets øjemed ville forspildes, dersom retskendelse 
skulle afventes (»periculum in mora«), kan politiet 
dog træffe beslutning om indgrebet, der i så fald sna- 

rest muligt og inden 24 timer skal forelægges for ret- 
ten. 

Der henvises til pkt. 3.3.1. ovenfor. 
På baggrund af det nye trusselsbillede, der er opstå- 

et i forlængelse af terrorangrebene mod USA den 11. 
september 2001, har Justitsministeriet overvej et beho- 
vet for at udvide politiets adgang til efter rettens be- 
stemmelse at foretage sådan hemmelig ransagning. 

Formålet med en ransagning er ofte at konstatere, 
om bestemte genstande, papirer eller lignende findes 
på et bestemt sted, og i visse tilfælde er det afgørende 
for ikke at afsløre en igangværende efterforskning for 
de mistænkte eller personer med kendskab til disse, at 
ransagningen foretages uden underretning af mis- 
tænkte eller andre og uden, at der tilkaldes vidner til 
ransagningen. 

Det gælder f.eks. i narkotikasager, hvis formålet 
med ransagningen er at konstatere, om en forventet 
sending narkotika er kommet i mistænktes besiddelse, 
således at den fortsatte efterforskning også kan afsløre 
eventuelle aftagere af stoffet. 

Efter Justitsministeriets opfattelse kan adgangen for 
politiet til at foretage hemmelig ransagning ligeledes 
have afgørende betydning for efterforskningen af vis- 
se meget alvorlige straffelovsovertrædelser, der efter 
sin karakter f.eks. kan forekomme i forbindelse med 
eller som led i egentlige terrorhandlinger, og som ikke 
er omfattet af politiets nuværende adgang til at foreta- 
ge sådanne indgreb. 

Dette gælder navnlig sager om overtrædelse af 
straffelovens §180 om kvalificeret brandstiftelse, 
§ 183, stk. 1 og 2, om forvoldelse af sprængning og 
spredning af skadevoldende luftarter, jernbaneulykke 
m.m., § 183 a om flykapring, § 186, stk. 1, om forvol- 
delse af fare for menneskers liv eller helbred ved at til- 
sætte vandbeholdninger sundhedsfarlige stoffer mv., 
§ 187, stk. 1, om at tilsætte gift eller andre lignende 
stoffer til ting, som er bestemt til forhandling eller ud- 
bredt benyttelse mv. samt særligt grove våbenlovs- 
overtrædelser omfattet af § 192 a. 

Adgang til at kunne hemmeligholde efterforsknin- 
gen i sådanne sager om meget alvorlig kriminalitet vil 
f.eks. kunne være af afgørende betydning, hvis der 
formodes at være flere ukendte medgerningsmænd til 
forbrydelsen, og hemmeligholdelse af efterforsknin- 
gen derfor er nødvendig for, at disse kan identificeres 
og anholdes. 

Dette kan f.eks. være tilfældet i en sag, hvor politiet 
har mistanke om, at en flykapring er under forberedel- 
se, og hvor fundet under en ransagning af meddelelser 
mellem de mistænkte, »drejebøger« for aktionen, kort 
over bestemte områder eller lignende kan indebære en 
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meget væsentlig forbedring af politiets mulighed for 
at gribe ind over for den planlagte kriminalitet. 

Endvidere vil det kunne være af væsentlig betyd- 
ning, at en ransagning efter bestemmelsen i retspleje- 
lovens § 759 for at eftersøge og anholde en person, 
som er mistænkt for at have planlagt eller udført om- 
fattende brandstiftelse, forgiftning eller flykapring 
mv., kan gennemføres uden umiddelbar underretning 
for ikke at advare den eftersøgte person. 

For at forbedre politiets efterforskningsmuligheder 
i de nævnte meget alvorlige sager finder Justitsmini- 
steriet derfor, at der er behov for at udvide politiets ad- 
gang til at foretage hemmelig ransagning til også at 
omfatte disse særlig grove straffelovsovertrædelser. 

Der henvises til lovforslagets § 2, nr. 5. 

3.3.2.2. Gentagne ransagninger uden umiddelbar un- 
derretning 

Efter retsplejelovens § 799, stk. 2, jf. § 783, stk. 2 
og 3, skal retten, når den træffer beslutning om gen- 
tagne ransagninger uden umiddelbar underretning 
(hemmelig ransagning), i kendelsen fastsætte et tids- 
rum på højst 4 uger, inden for hvilket indgrebet kan 
foretages. 

Når der er foretaget hemmelig ransagning, skal ret- 
ten efter § 799, stk. 2, jf. § 788, senest 14 dage efter 
udløbet af det tidsrum, for hvilket indgrebet har været 
tilladt, underrette den, der har rådighed over de loka- 
ler, der har været ransaget, medmindre politiet forin- 
den har anmodet om undladelse af eller udsættelse 
med underretningen, jf. § 788, stk. 4. 

Der henvises til pkt. 3.3.1. ovenfor. 
Ved en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 2. 

juni 1998 fandt to dommere i landsretten, at der ved én 
og samme retskendelse kan træffes bestemmelse om, 
at politiet inden for den frist på højest 4 uger, som ret- 
ten i medfør af kendelsen skal fastsætte for indgrebets 
foretagelse, kan foretage flere ransagninger, mens én 
dommer ikke fandt tilstrækkelig hjemmel hertil. 

Tre måneder senere nåede Østre Landsret til det 
modsatte resultat. I denne sag, der vedrørte narkotika- 
kriminalitet, tillod byretten -  i overensstemmelse med 
den tidligere kendelse afsagt af Vestre Landsret -  po- 
litiet at foretage flere enkeltstående ransagninger in- 
den for en nærmere angivet periode på 4 uger. Østre 
Landsret fandt kun grundlag for at tillade én ransag- 
ning inden for perioden og henviste til, at der ikke 
uden nærmere holdepunkter i ordlyden af retsplejelo- 
vens § 799 eller denne bestemmelses forarbejder er 
tilstrækkelig klar hjemmel til, at en kendelse om tilla- 
delse til ransagning efter § 799 kan udstrækkes til at 
omfatte mere end én ransagning inden for den i ken- 

delsen anførte periode. Højesteret stadfæstede Østre 
Landsrets kendelse i henhold til de af landsretten an- 
førte grunde. Afgørelsen er gengivet i Ugeskrift for 
Retsvæsen 1999, side 985. 

En kendelse om hemmelig ransagning kan således 
efter Højesterets fortolkning af de nugældende regler 
kun omfatte en enkelt ransagning inden for den i ken- 
delsen anførte periode. 

Formålet med en ransagning er som nævnt typisk at 
konstatere, om bestemte genstande, papirer eller lig- 
nende findes på et bestemt sted, og i visse tilfælde er 
det afgørende for ikke at afsløre en igangværende ef- 
terforskning for de mistænkte eller personer med 
kendskab til disse, at ransagningen foretages uden un- 
derretning af mistænkte eller andre og uden tilkaldelse 
af vidner. 

Det gælder f.eks. i narkotikasager og sager om sær- 
ligt grove våbenlovsovertrædelser, jf. straffelovens 
§ 192 a, hvis formålet med ransagningen er at konsta- 
tere, om en forventet sending narkotika eller våben er 
kommet i mistænktes besiddelse, således at den fort- 
satte efterforskning også kan afsløre eventuelle afta- 
gere af stoffet eller våbnene. 

Hemmelig ransagning kan også være nødvendig, 
hvis politiet har mistanke om, at meget alvorlig krimi- 
nalitet -  f.eks. en flykapring -  er under forberedelse, 
og hvor fundet under en ransagning af meddelelser 
mellem de mistænkte, »drejebøger« for aktionen, kort 
over bestemte områder eller lignende kan indebære en 
meget væsentlig forbedring af politiets mulighed for 
at gribe ind over for den planlagte kriminalitet. 

Endvidere vil det i sager om meget alvorlig krimi- 
nalitet kunne være af betydning, at en ransagning efter 
bestemmelsen i retsplejelovens § 759 for at eftersøge 
og anholde en mistænkt kan gennemføres uden umid- 
delbar underretning for ildce at advare den eftersøgte 
person. Der henvises i øvrigt til pkt. 3.3.2.1. ovenfor. 

Der vil efter Justitsministeriets opfattelse i alle de 
nævnte tilfælde kunne være behov for at gennemføre 
flere hemmelige ransagninger. Det gælder bl.a., hvor 
narkotika eller våben ikke findes ved den første ran- 
sagning, men hvor der fortsat er mistanke om, at leve- 
ring på det pågældende sted vil ske inden for kort tid, 
eller hvor en ransagning på grund af risikoen for afslø- 
ring af efterforskningen har måttet gennemføres under 
tidspres, således at der ikke har været mulighed for en 
nærmere gennemgang af papirer eller lignende. Også 
hvis ransagning gennemføres for at eftersøge og an- 
holde en mistænkt, som politiet formoder vil indfinde 
sig på en bestemt adresse, kan der være et væsentligt 
praktisk behov for at gennemføre flere hemmelige 
ransagninger. 
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Det er Justitsministeriets opfattelse, at det i sådanne 
situationer er ubetænkeligt, at retten ved én kendelse 
kan tillade politiet at foretage flere ransagninger. Det 
overlades således til retten at vurdere, om der i den 
konkrete sag er et behov herfor. 

Det foreslås derfor, at der i retsplejelovens § 799 
indføjes en hjemmel til, at retten kan bestemme, at der 
inden for det tidsrum på indtil 4 uger, der fastsættes 
efter stk. 2, kan foretages gentagne hemmelige ran- 
sagninger. Retten skal i kendelsen tage stilling til an- 
tallet af gentagne hemmelige ransagninger, som poli- 
tiet kan gennemføre inden for den fastsatte frist. Hvis 
særlige grunde taler derfor kan retten fastsætte, at po- 
litiet kan foretage et ubestemt antal hemmelige ran- 
sagninger. 

Der henvises til lovforslagets § 2, nr. 6. 

3.4. Aflæsning af oplysninger i informationssystemer 
(dataaflæsning) 

3.4.1. Gældende ret 
En kendelse om tilladelse til ransagning af bolig el- 

ler andet husrum giver normalt politiet adgang til at 
undersøge det løsøre, der befinder sig i eller på ejen- 
dommen. Ransagningen omfatter således inventar og 
papirer i boligen, samt indholdet af aflåste genstande, 
jf. retsplejelovens § 793, stk. 1, nr. 1. 

Ransagningen omfatter også undersøgelse af elek- 
troniske medier, der på samme måde som papirer er 
egnede til at være bærere af et meningsindhold. Det 
vil derfor være ransagning, hvis politiet aflæser en di- 
skette, der findes under en ransagning, eller oplysnin- 
ger, der er lagret i hukommelsen på en computer, lige- 
som det anses for ransagning at afspille en besked, der 
tidligere er indtalt på en telefonsvarer. 

Der vil ligeledes være tale om ransagning, hvis po- 
litiet aflæser elektroniske meddelelser (e-breve mv.), 
som den mistænkte har modtaget, eller kopier af e- 
breve, som den mistænkte har afsendt. En sådan ran- 
sagning kan eventuelt foregå uden, at den mistænkte 
eller andre gøres bekendt hermed og uden tilkaldelse 
af vidner efter bestemmelsen i retsplejelovens § 799 
om hemmelig ransagning. 

Derimod vil »aflytning« af kommunikationen (kor- 
respondancen) mellem en mistænkts computer og an- 
dre computere -  ligesom aflytning af en telefonsamta- 
le -  være et indgreb i meddelelseshemmeligheden, der 
er omfattet af reglerne i retsplejelovens kapitel 71. 

Reglerne om ransagning giver således ikke politiet 
adgang til -  f.eks. via telefonnettet -  at aflytte digitale 
meddelelser i form af elektronisk post (e-post) mv. 
under disses forsendelse. Sådanne indgreb må derfor 

finde sted efter reglerne i retsplejelovens kapitel 71 
om indgreb i meddelelseshemmeligheden. 

Om afgrænsningen over for andre straffeproces- 
suelle indgreb henvises til betænkning nr. 1159/1989 
om ransagning og beslaglæggelse, s. 39-42, betænk- 
ning nr. 1377/1999 om børnepornografi og IT-efter- 
forskning, s. 72-78, og Folketingstidende 2000-01, til- 
læg A, s. 5714-5715. 

Det har i nogle tilfælde vist sig praktisk umuligt at 
gennemføre aflytning af kommunikation i form af e- 
post, selv om lovens betingelser herfor er opfyldt. Et 
sådant tilfælde forelå i en sag, hvor Højesteret afsagde 
kendelse den 19. marts 2001. Kendelsen er gengivet i 
Ugeskrift for Retsvæsen 2001, side 1276. 

I denne sag, der vedrørte narkotikahandel, var be- 홢 
tingeiserne i retsplejeloven for at foretage aflytning af 
telekommunikation i form af e-post, der blev afsendt 
fra en computer i en lejlighed i en etageejendom, samt 
for at pålægge danske teleselskaber at oplyse politiet, 
hvilke kommunikationsapparater der havde været sat 
i forbindelse med denne computer, opfyldt. 

Teknisk var det imidlertid ikke muligt for politiet at 
gennemføre aflytningen, da installation af aflytnings- 
udstyret i ejendommen medførte stor risiko for, at ef- 
terforskningen ville blive afsløret. Desuden var det 
ikke muligt for politiet at »sortere« e-post afsendt fi'a 
mistænktes computer fra den e-post, som blev afsendt 
af andre beboere fra andre computere i den pågælden- 
de ejendom. 

Politiet anmodede på den baggrqnd tillige om ret- 
tens tilladelse til at installere et såkaldt »sniffer-pro- 
gram« i den mistænktes computer. Ved et sådant pro- 
gram ville politiet uden den mistænktes vidende auto- 
matisk få tilsendt kopi af alle elektroniske meddelel- 
ser, som blev afsendt fra den mistænktes computer. 

Dette særlige edb-program indebærer endvidere 
mulighed for, at politiet kan registrere samtlige ind- 
tastninger, som brugeren af computeren foretager. 
Programmet kan således registrere og videresende op- 
lysning til politiet om, at computeren bliver åbnet, at 
der foretages opkald til internetadresser -  f.eks. hjem- 
mesider -  samt indtástninger i øvrigt på computeren, 
herunder oprettelse, indtastning og redigering af do- 
kumenter, regnskaber mv. 

Byretten og en dommer i landsretten afviste indgre- 
bet under henvisning til, at bestemmelsen i § 791 a, 
stk. 3, om særlig kvalificeret observation efter sin ord- 
lyd alene vedrører observation af personer, der befin- 
der sig i en bolig eller andet husrum, og at indgrebet 
ikke kunne anses for omfattet af en analogi af bestem- 
melsen. To dommere i landsretten fandt derimod, at 
anvendelse af dette edb-program kunne sidestilles 
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med indgreb efter § 791 a, stk. 3, og ikke var mere 
indgribende end sådanne foranstaltninger. Landsret- 
ten tillod derfor indgrebet efter retsplejelovens § 791 
a, stk. 3, eller denne bestemmelses analogi. 

Højesteret udtalte, at foranstaltningen mest nærlig- 
gende må sidestilles med gentagen hemmelig ransag- 
ning, og tiltrådte på den baggrund og af de grunde, der 
var anført af byretten og af én dommer i landsretten, 
byrettens kendelse om ikke at tillade indgrebet. 

Det bemærkes i den forbindelse, at Højesteret tidli- 
gere i en kendelse, der er gengivet i Ugeskrift for Rets- 
væsen 1999, side 985, og som er omtalt nærmere un- 
der pkt. 3.4.2.2. ovenfor, har udtalt, at en kendelse om 
hemmelig ransagning efter § 799 kun kan omfatte en 
enkelt ransagning inden for den periode, der er fastsat 
for foretagelse af indgrebet. Det var på denne bag- 
grund ikke muligt at tillade indgrebet efter reglerne 
om hemmelig ransagning. 

Som nævnt ovenfor har politiet ved hemmelig ran- 
sagning mulighed for -  hvis det i øvrigt er praktisk 
muligt -  at skaffe sig adgang til alle de elektroniske 
dokumenter, som opbevares i computeren, herunder 
også modtagne e-breve og kopier af afsendte e-breve. 

Den nævnte højesteretskendelse indebærer imidler- 
tid, at det efter de nugældende regler ikke er muligt at 
skaffe de samme oplysninger, hvis undersøgelsen af 
materialet i computeren sker ved en løbende aflæs- 
ning, der foretages af politiet fra et andet sted. 

3.4.2. Justitsministeriets overvejelser 
Som det fremgår ovenfor, består der allerede efter 

de gældende regler mulighed for, at politiet kan gøre 
sig bekendt med kommunikation mellem computere 
mv., og at politiet ved ransagning -  evt. hemmelig 
ransagning -  kan' gøre sig bekendt med alle registre- 
ringer i en computer, herunder modtagne elektroniske 
meddelelser og kopier af sådanne meddelelser, der er 
afsendt. 

På grund af tekniske forhold og som følge af risiko- 
en for afsløring af indgrebene, er det imidlertid ikke i 
alle tilfælde muligt at udnytte denne eksisterende ad- 
gang for politiet til at gøre sig bekendt med elektroni- 
ske meddelelser og materiale i en computer. 

Bl.a. i lyset af terrorangrebet mod USA den 11. sep- 
tember 2001, er det Justitsministeriets opfattelse, at 
politiet i forbindelse med efterforskningen af alvorlig 
kriminalitet -  f.eks. gennem installering af særlige 
edb-programmer (»sniffer-programmer«) -  kan have 
behov for løbende at kunne registrere indholdet og an- 
vendelsen af bestemte computere mv. 

Dette gælder efter Justitsministeriets opfattelse 
navnlig i forbindelse med efterforskningen i sager om 

overtrædelse af straffelovens kapitel 12 (forbrydelser 
mod statens selvstændighed og sikkerhed) og kapitel 
13 (forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste 
statsmyndigheder mv.) eller en overtrædelse af straf- 
felovens § 180 om kvalificeret brandstiftelse, § 183, 
stk. 1 og 2, om forvoldelse af sprængning og spred- 
ning af skadevoldende luftarter, jernbaneulykke m.m., 
§ 183 a om flykapring, § 186, stk. 1, forvoldelse af 
fare for menneskers liv eller helbred ved at tilsætte 
vandbeholdninger sundhedsfarlige stoffer mv., § 187, 
stk. 1, om at tilsætte gift eller andre lignende stoffer til 
ting, som er bestemt til forhandling eller udbredt be- 
nyttelse mv., § 191, om grove narkotikaforbrydelser, 
§ 192 a om særligt grove våbenlovsovertrædelser 
samt § 237 om drab. En række af disse straffelovs- 
overtrædelser kan efter deres karakter bl.a. tænkes at 
finde sted som led i eller i forbindelse med egentlige 
terrorhandlinger. 

Det kan således f.eks. være nødvendigt for politiet 
at kunne foretage løbende aflæsning af ikke offentligt 
tilgængelige oplysninger i informationssystemer 
(f.eks. en personlig computer), som politiet er vidende 
om anvendes til udfærdigelse af en »drejebog« for lcri- 
minelle aktiviteter, herunder terroraktioner. På samme 
måde kan politiet have behov for løbende at kunne af- 
læse oplysninger i computere mv., der anvendes til 
fremstilling af falske pas, pengesedler eller andre fal- 
ske dokumenter. 

På denne baggrund foreslås der indsat en ny be- 
stemmelse i retsplejelovens § 791 b, der giver politiet 
mulighed for, at anvende f.eks. de såkaldte »sniffer- 
programmer« eller andet udstyr med henblik på, at der 
løbende tilsendes politiet kopi af ikke offentligt til- 
gængelige oplysninger (herunder e-post og andre ind- 
tastninger mv.) i et informationssystem. Det foreslås, 
at indgrebet betegnes »dataaflæsning«. Dataaflæsning 
vil ligeledes omfatte elektroniske meddelelser, som er 
sendt til den mistænkte, og som opbevares i compute- 
rens hukommelse. 

Det bemærkes i øvrigt, at en adgang for politiet til 
at anvende sådanne edb-programmer mv. i nogle til- 
fælde også vil give politiet mulighed for at læse elek- 
troniske meddelelser, der sendes til eller fra en mis- 
tænkt via en computer mv., i tilfælde, hvor dette ellers 
ikke er muligt, fordi der benyttes kryptering, der med- 
fører at meddelelsen ikke kan »aflyttes« under forsen- 
delsen. 

Den foreslåede bestemmelse i § 791 b giver politiet 
mulighed for at foretage dataaflæsning i informations- 
systemer af oplysninger, som ikke er offentligt tilgæn- 
gelige. Aflæsning af oplysninger, som er offentligt til- 
gængelige, således at der også er fri adgang til oplys- 
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ningerne for politiet, udgør ikke i sig selv et straffe- 
processuelt tvangsindgreb, og er derfor ikke omfattet 
af reguleringen. 

Betingelserne for indgreb i form af dataaflæsning 
foreslås udformet med udgangspunkt i navnlig de be- 
tingelser, der gælder for indgreb i meddelelseshem- 
meligheden, jf. § 781, stk. 1, og hemmelig ransag- 
ning, jf. § 799. Det foreslås således som betingelse, at 
indgrebet må antages at være af afgørende betydning 
for efterforskningen (indikationskravet), og at der er 
bestemte grunde til at antage, at den vedrørte compu- 
ter anvendes i forbindelse den pågældende forbrydel- 
se (mistankekravet). 

Adgangen til at foretage løbende aflæsning af ikke 
offentligt tilgængelige oplysninger i informationssy- 
stemer foreslås endvidere begrænset til kun at omfatte 
sager, hvor politiet efterforsker en af de meget alvor- 
lige straffelovsovertrædelser, der kan danne grundlag 
for hemmelig ransagning. 

Det bemærkes i øvrigt, at oplysning om telekom- 
munikation og oplysning om indholdet af computere 
mv. -  i det omfang det er praktisk/teknisk muligt -  
fortsat vil kunne tilvejebringes efter de gældende reg- 
ler om teleafiytning eller ransagning. 

Om den nærmere udformning af betingelserne for 
indgrebet og om de formelle regler, der skal iagttages 
i forbindelse hermed, henvises i øvrigt bemærkninger- 
ne til lovforslagets § 2, nr. 4. 

Det tilføjes, at Justitsministeriet, under hensyn til 
Højesterets udtalelse om, at anvendelsen af et »snif- 
fer-program« mest nærliggende må sidestilles med 
gentagen hemmelig ransagning, har overvejet, om 
hjemmelen til sådanne indgreb snarere burde tilveje- 
bringes ved en ændring af bestemmelserne om hem- 
melig ransagning. Ransagning indebærer imidlertid 
efter en traditionel opfattelse, at politiet er fysisk til 
stede på den lokalitet, der skal ransages. Da det nye 
indgreb endvidere har en vis lighed med rumaflytning 
og observation af personer i bolig og andre husrum, 
fordi oplysningerne tilvejebringes ved hjælp af tek- 
nisk udstyr, uden at politiet er fysisk tilstedeværende 
på det pågældende sted, har Justitsministeriet fundet, 
at bestemmelsen bør indsættes i retsplejelovens kapi- 
tel 71, der indeholder reglerne om indgreb i meddelel- 
seshemmeligheden og om observation. 

3.5. Edition 

3.5.1. Gældende ret 

Reglerne om edition findes i retsplejelovens kapitel 
74 (§§ 801-807 d). Bestemmelserne har fået deres nu- 
værende udformning ved lov nr. 229 af 21 . april 1999, 

der er udarbejdet på grundlag af Strafferetsplejeudval- 
gets betænkning nr. 1223/1991 om beslaglæggelse og 
edition under efterforskning. Der henvises herom til 
Folketingstidende 1998-99, forhandlingerne, s. 244- 
252, 5204-5209 og 5328-5329, tillæg A, s. 828-913, 
samt tillæg B, s. 462-468. 

Formålet med loven var på baggrund af Strafferets- 
plejeudvalgets betænkning bl.a. at foretage en revisi- 
on og modernisering af retsplejelovens regler om be- 
slaglæggelse og edition. 

Efter retsplejelovens § 804, stk. 1, kan der som led 
i efterforskningen af en lovovertrædelse, der er under- 
givet offentlig påtale, meddeles en person, som ikke er 

mistænkt, pålæg om at forevise eller udlevere gen- 
stande (edition), som den pågældende har rådighed 
over, hvis der er grund til at antage, at genstanden kan 
tjene som bevis, bør konfiskeres eller ved lovovertræ- 
delsen er fravendt nogen, som kan kræve den tilbage. 

Edition er et mere skånsomt alternativ til ransag- 
ning. Det kan endvidere være et egnet middel til at 
fremskaffe effekter, der ikke eller kun vanskeligt vil 
kunne fremskaffes på anden måde, f.eks. fordi effek- 
terne er skjult eller utilgængelige for politiet. Det er 
retten, der afgør, hvad der i hvert enkelt tilfælde skal 
forevises eller udleveres, jf. § 806, stk. 2. 

Hvis en genstand er udleveret til politiet efter pålæg 
om edition, finder reglerne om beslaglæggelse hos 
ikke mistænkte personer (§ 803, stk. 1) tilsvarende 
anvendelse, jf. § 804, stk. 2. Dette indebærer bl.a., at 
der efter retsplejelovens § 189 kan gives et tavsheds- 
pålæg til den, der får et pålæg om edition, hvis hensy- 
net til fremmede magter, statens sikkerhed, eller op- 
klaringen af alvorlige forbrydelser taler for det. 

Efter § 804, stk. 4, kan der ikke gives pålæg om edi- 
tion i tilfælde, hvor vedkommende ville være udeluk- 
ket eller fritaget for at afgive forklaring som vidne, j f. 
retsplejelovens §§ 169-172 (f.eks. på grund af tavs- 
hedspligt, risiko for straf, tab af velfærd eller anden 
væsentlig skade for vidnet eller vidnets nærmeste 
samt journalisters kildebeskyttelse). 

Pålæg om edition må ligeledes ikke meddeles, hvis 
indgrebet står i misforhold til sagens betydning og det 
tab eller den ulempe, som indgrebet kan antages at 
medføre, jf. § 805, stk. 1, 

Hvis politiets anmodning om forelæggelse eller ud- 
levering af bestemte genstande ikke imødekommes, 
træffer retten efter begæring fra politiet afgørelse om 
pålæg om edition, jf. § 806, stk. 1, Efter stk. 2 træffes 
rettens afgørelse ved kendelse, hvori retten skal anfø- 
re de konkrete omstændigheder i sagen, der medfører, 
at betingelserne for indgrebet er opfyldt. 
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Inden retten træffer afgørelse om pålæg af edition 
efter § 804, skal den, der har rådighed over genstan- 
den, have adgang til at udtale sig, jf. § 806, stk. 6. Ret- 
ten kan efter anmodning bestemme, at der ikke skal 
gives underretning om afholdelsen af et retsmøde, el- 
ler at den pågældende skal være udelukket fra at over- 
være et retsmøde helt eller delvis, hvis hensynet til 
fremmede magter, til statens sikkerhed eller til sagens 
opklaring undtagelsesvis gør det påkrævet. Pligten til 
at høre den, der har rådighed over dokumentet, gælder 
endvidere ikke, hvis rettens afgørelse skal danne 
grundlag for en international retsanmodning om editi- 
on. 

Det er politiets opgave, ved henvendelse til den. 
mod hvem indgrebet er rettet, at sørge for, at en ken- 
delse om edition opfyldes, jf. § 807, stk. 2. Såfremt 
den pågældende uden lovlig grund nægter at efter- 
komme et editionspålæg, kan retten træffe beslutning 
om anvendelse af de i § 178 nævnte tvangsmidler 
(dvs. bøde, tvangsbøder, forvaring mv.). Retten kan 
dog vælge i stedet at afsige kendelse om ransagning 
og beslaglæggelse, såfremt betingelserne herfor er op- 
fyldt. 

Der er ikke efter de gældende regler om edition ad- 
gang for politiet til at træffe beslutning om editionspå- 
læg, i tilfælde hvor formålet med editionen af hensyn 
til sagens hastende karakter vil forspildes, hvis politiet 
først skal indhente retskendelse (»periculum in mo- 
ra«). ' 

3.5.2. Justitsministeriets overvejelser 

For en række andre straffeprocessuelle tvangsind- 
greb end edition gælder, at politiet kan træffe en fore- 
løbig beslutning om foretagelse af det pågældende 
tvangsindgreb, hvis indgrebets øjemed ville forspildes 
ved at afvente en retskendelse (»periculum in mora«). 

Således kan politiet f.eks. træffe beslutning om be- 
slaglæggelse jf. § 806, stk. 3, hvis indgrebets øjemed 
ville forspildes ved at afvente retskendelse. Hvis den, 
som beslaglæggelsen retter sig imod, fremsætter an- 
modning om det, skal politiet snarest muligt og senest 
inden 24 timer forelægge sagen for retten, der herefter 
ved kendelse afgør, om beslaglæggelsen kan godken- 
des. Politiet skal vejlede den pågældende om adgan- 
gen til at få spørgsmålet om beslaglæggelsens lovlig- 
hed indbragt for retten, jf. § 807, stk. 1, 3. pkt. 

Beslaglæggelse i medfør af § 802, stk. 3, af hele den 
mistænktes formue eller en del af denne kan dog kun 
ske efter (forudgående) retskendelse, jf. § 806, stk. 4. 
Det samme gælder efter bestemmelsen om beslaglæg- 

gelse af trykte skrifter eller lyd- eller billedprogram- 
mer omfattet af medieansvarsloven, når der skal gøres 
ansvar gældende på grund af disses indhold. 

Efter § 806, stk. 5, skal der være givet den, mod 
hvem beslaglæggelsen retter sig, adgang til at udtale 
sig, inden retten træffer afgørelse om, hvorvidt politi- 
ets beslaglæggelse efter stk. 3 kan godkendes. Retten 
kan på begæring bestemme, at der ikke skal gives un- 
derretning om afholdelsen af et retsmøde, eller at den 
pågældende skal være udelukket fra at overvære et 
retsmøde helt eller delvis, hvis hensynet til fremmede 
magter, til statens sikkerhed eller til sagens opklaring 
undtagelsesvis gør det påkrævet. 

Efter Justitsministeriets opfattelse kan der opstå si- 
tuationer, hvor det er nødvendigt for politiets efter- 
forskning af en lovovertrædelse, at dokumenter eller 
andre genstande -  gennem pålæg om edition -  kan 
kræves forevist eller udleveret hurtigt og uden først at 
skulle afvente retskendelse. 

Dette kan f.eks. tænkes at være relevant i en situati- 
on, hvor politiet har behov for øjeblikkelig udlevering 
af passagerlister mv., der f.eks. opbevares elektronisk 
af et flyselskab, og som derfor ikke umiddelbart kan 
findes ved en ransagning og beslaglægges af politiet. 

Når der sikres den, som indgrebet vedrører, mulig- 
hed for hurtigt at fa forelagt spørgsmålet om godken- 
delse af indgrebet for retten, og rettens afgørelse i så 
fald træffes under de samme processuelle garantier 
som ved den forudgående forelæggelse for retten, er 
der efter Justitsministeriets opfattelse ikke nogen be- 
tænkeligheder ved at give politiet en foreløbig kompe- 
tence, der svarer til den, der gælder ved f.eks. beslag- 
læggelse, til at beslutte at pålægge edition, når der 
foreligger »periculum in mora«. 

4. Udlevering 

4.1. Gældende ret 

4.1.1. Udleveringslovens anvendelsesområde 

Efter udleveringslovens § 1, stk. 1, kan den, der i 
udlandet er sigtet, tiltalt eller dømt for en strafbar 
handling, udleveres fra Danmark til udlandet efter lo- 
vens regler. 

Loven omfatter dog ikke udlevering fra Danmark til 
et af de nordiske lande, jf. § 1, stk. 2, idet en sådan ud- 
levering i stedet sker efter reglerne i lov nr. 27 af 3. fe- 
bruar 1960, som ændret ved lov nr. 251 af 12. juni 
1975 og lov nr. 433 af 31. maj 2000, om udlevering af 
lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. 
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4.1.2. Betingelser for udlevering 

4.1.2.1. Udlevering af egne statsborgere 

Det fremgår af udleveringslovens § 2, at en dansk 
statsborger ikke kan udleveres. Denne absolutte be- 
stemmelse skal ses i lyset af artikel 6, stk. 1, i den 
europæiske konvention fra 1957 om udlevering af 
lovovertrædere, jf. bekendtgørelse nr. 36 af 28. sep- 
tember 1963 (Lovtidende C). Efter artikel 6, stk. 1, er 
en kontraherende stat berettiget til at afslå udlevering 
af egne statsborgere. Efter artikel 7 i konventionen fra 
1996 om udlevering mellem Den Europæiske Unions 
medlemsstater, kan udlevering til andre medlemssta- 
ter i EU af egne statsborgere som udgangspunkt ikke 
afslås. Danmark har dog ved undertegnelse af kon- 
ventionen afgivet en erklæring, hvoraf det fremgår, at 
Danmark i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, ta- 
ger et forbehold om ikke at udlevere danske statsbor- 
gere. Dette forbehold er i henhold til artikel 7, stk. 3, 
gyldigt i fem år fra den første dag, hvor det land, der 
har taget forbehold, anvender konventionen. Da kon- 
ventionen fandt anvendelse mellem Danmark og Spa- 
nien fra den 9. marts 1998 (90 dage efter at Spanien 
som det andet land ratificerede konventionen, jf. kon- 
ventionens artikel 18, stk. 4), udløber det danske for- 
behold den 9. marts 2003. 

Derimod følger det af den nordiske udleveringslovs 
§ 2, at en dansk statsborger kan udleveres til straffor- 
følgning eller straffuldbyrdelse i et andet nordisk 
land, hvis den pågældende i de sidste 2 år forud for 
den strafbare handling har haft bopæl i det land, hvor- 
til udlevering ønskes, eller hvis handlingen eller en til- 
svarende handling efter dansk ret kan medføre højere 
straf end fængsel i 4 år. Baggrunden for denne adgang 
til at udlevere danske statsborgere til de andre nordi- 
ske lande er, at der mellem de nordiske lande eksiste- 
rer et nært retsfællesskab, hvorfor det ved vedtagelsen 
af den nordiske udleveringslov i 1960 blev fundet for- 
svarligt og hensigtsmæssig at hjemle en begrænset ad- 
gang til udlevering af danske statsborgere, jf. Folke- 
tingstidende 1959-60, tillæg A, sp. 75. 

Endvidere blev der ved lov nr. 1099 af 21. decem- 
ber 1994 om strafforfølgning ved det internationale 
tribunal til pådømmelse af krigsforbrydelser i det tid- 
ligere Jugoslavien indført mulighed for efter omstæn- 
dighederne at udlevere danske statsborgere til straf- 
forfølgning ved Jugoslavien-tribunalet, jf. § 2. Der 
henvises herved til Folketingstidende 1994-95, tillæg 
A, sp. 411-463. Loven om Jugoslavien-tribunalet fin- 
der i medfør af bekendtgørelse nr. 832 af 30, oktober 
1995 også anvendelse på strafforfølgning ved Rwan- 
da-tribunalet. 

Ved lov nr. 342 af 16. maj 2001 om Den Internati- 
onale Straffedomstol blev princippet om, at Danmark 
ikke udleverer danske statsborgere også fraveget, idet 
det følger af lovens § 2, stk. 1, at justitsministeren kan 
træffe beslutning om udlevering af personer, mod 
hvem Den Internationale Straffedomstol har indledt 
strafforfølgning. Danske statsborgere er ikke undta- 
get. Det skal dog bemærkes, at der i sager omfattet af 
denne lov kun vil blive tale om udlevering i de situa- 
tioner, hvor- man har besluttet, at der ikke skal ske 
strafforfølgning i Danmark. Den International Straffe- 
domstols kompetence er således subsidiær i forhold til 
nationale straffedomstole. 

4.1.2.2. Andre betingelser 

Det fremgår af § 3, stk. 1, i udleveringsloven, at ud- 
levering til en medlemsstat i Den Europæiske Union 
kan ske, hvis en handling, der svarer til den lovover- 
trædelse, for hvilken der søges udlevering, efter dansk 
ret kan medføre frihedsstraf i 6 måneder. Ved udleve- 
ring til andre stater kræves, at handlingen efter dansk 
ret kan medføre højere straf end fængsel i 1 år. Dette 
kan dog fraviges, hvis der er overenskomst om udle- . 
vering med den pågældende stat, jf. § 3, stk. 1, 3. pkt. 
Kriminalitetskravet vedrørende udlevering til andre 
stater fraviger fra den europæiske lidleveringskonven- 
tion, idet det her fremgår af artikel 2, stk. 1, at udleve- 
ring skal tillades, hvis forbrydelsen efter begge staters 
lovgivning kan medføre frihedsstraf i mindst ét år. 
Danmark afgav ved undertegnelsen en erklæring om, 
at udlevering fra Danmark kun kan ske, hvis handlin- 
gen efter dansk ret kan medføre en højere straf end 
fængsel i 1 år. De andre nordiske, lande afgav en til- 
svarende erklæring. 

Udlevering til strafforfølgning i en anden stat efter 
§ 3, stk. 1, kan endvidere kun ske, hvis der i den frem- 
mede stat er truffet beslutning om, at den, som søges 
udleveret, skal anholdes eller fængsles for den pågæl- 
dende handling, jf.£ 3, stk. 2. Udlevering til straffuld- 
byrdelse kan kun ske, hvis dommen lyder på friheds-, 
straf i mindst 4 måneder, eller hvis den dømte i hen- 
hold til dommen eller en beslutning, der er truffet med 
hjemmel i dommen, skal anbringes i anstalt, og ophol- 
det her kan blive af 4 måneders varighed, medmindre 
andet er fastsat ved overenskomst med den pågælden- 
de stat, jf. § 3, stk. 3. Efter § 3, stk. 4, kan udlevering 
til strafforfølgning eller straffuldbyrdelse finde sted 
for flere strafbare forhold, selv om betingelserne i 
stk. 1 -3 kun er opfyldt med hensyn til ét af forholdene. 

Selv om betingelserne i § 3 i øvrigt er opfyldt, må 
udlevering dog ikke finde sted, hvis det på grund af 
særlige omstændigheder må antages, at sigtelsen eller 
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dommen vedrørende den pågældende handling savner 
tilstrækkeligt bevismæssigt grundlag, jf. § 3, stk. 5. 

I henhold til § 4 kan udlevering for en militær lov- 
overtrædelse ikke finde sted. 

Efter § 5, stk. 1, kan udlevering for en politisk lov- 
overtrædelse ikke finde sted. Omfatter handlingen til- 
lige en lovovertrædelse, som ikke er af politisk karak- 
ter, kan udlevering ske for denne lovovertrædelse, så- 
fremt handlingen overvejende er af ikke-politisk ka- 
rakter, jf. § 5, stk. 2. Om en lovovertrædelse er poli- 
tisk, afhænger af en konkret helhedsvurdering, hvor- 
ved der navnlig lægges vægt på arten af den eller de 
interesser, der er krænket ved lovovertrædelsen, og på 
gerningsmandens motiv. 

Forbudet mod udlevering for en politisk oveliræ- 
delse har tidligere været anset for et centralt princip i 
dansk udleveringslovgivning. Dette har bl.a. fundet 
udtryk i, at Danmark ved ratifikationen af den euro- 
pæiske konvention om bekæmpelse af terrorisme har 
taget forbehold over for den særlige bestemmelse i 
konventionens artikel 1, hvorefter en række handlin- 
ger med tilknytning til kidnapning, gidseltagning mv. 
aldrig skal kunne anses for en politisk forbrydelse el- 
ler for en forbrydelse, der knytter sig til en politisk 
forbrydelse eller udspringer af politiske motiver. 

Endvidere har Danmark ved ratifikationen af til- 
lægsprotokollen af 15. oktober 1975 (jf. lovbekendt- 
gørelse nr. 106 af 11. november 1986 (Lovtidende C)) 
til den europæiske udleveringskonvention afgivet er- 
klæring om, at Danmark ikke er bundet af tillægspro- 
tokollens kapitel 1, hvorefter forbrydelser omfattet af 
folkedrabskonventionen og Genéve-konventioneme 
vedrørende beskyttelse af ofre i væbnede konflikter 
ikke kan anses som politiske forbrydelser ved anven- 
delsen af udleveringskonventionens artikel 3. 

Ved ratifikationen af EU's udleveringskonvention 
af 27. september 1996 gav Danmark dog i forhold til 
de andre EU-medlemsstater afkald på det danske for- 
behold. Det fremgår af udleverings lovens § 5, stk. 3, 
der blev indsat ved lov nr. 417 af 10. juni 1997, hvor- 
efter forbudet mod udlevering for en politisk forbry- 
delse ikke finder anvendelse ved udlevering til en an- 
den EU-medlemsstat, når handlingen er omfattet af 
artikel 1 eller 2 i den europæiske konvention om be- 
kæmpelse af terrorisme. Omfattet heraf er handlinger, 
der betragtes som grove forbrydelser, der retter sig 
mod personers liv, fysiske integritet eller frihed, f.eks. 
kapring af og sabotage mod luftfartøjer, og grove for- 
brydelser mod diplomater mv., bortførelse, gidseltag- 
ning mv. og anvendelse af bomber, granater, raketter 
mv., der rummer fare for personer. 

Det må desuden antages at følge af statutterne for 
de internationale tribunaler til pådømmelse af krigs- 
forbrydelser i henholdsvis det tidligere Jugoslavien og 
i Rwanda -  som er vedtaget af FN's Sikkerhedsråd -  
at FN's medlemsstater ikke kan nægte udlevering til 
tribunalerne med henvisning til, at handlingen betrag- 
tes som en politisk forbrydelse. 

Danmark er endvidere afskåret fra at nægte udleve- 
ring til Den Internationale Straffedomstol efter lov nr. 
342 af 16. maj 2001 under henvisning til, at handlin- 
gen betragtes som en politisk forbrydelse, jf. Folke- 
tingstidende 2000-01, tillæg A, s. 502-503. 

Endelig fremgår det af udleveringsloven § 5, stk. 4, 
der blev indsat ved lov nr. 280 af 25. april 2001, at for- 
budet om udlevering for en politisk forbrydelse ikke 
finder anvendelse, når handlingen er omfattet af arti- 
kel 2, jf. artikel 1 i FN-konventionen til bekæmpelse 
af terrorbombninger. Bestemmelsen i § 5, stk. 4, gæl- 
der i forhold til alle stater, der har ratificeret FN-kon- 
ventionen. 

Efter udleveringslovens § 6 kan udlevering fortsat 
nægtes, hvis der er fare for, at den pågældende efter 
udleveringen på grund af sin afstemning, sit tilhørs- 
forhold til en bestemt befolkningsgruppe, sin religiøse 
eller politiske opfattelse eller i øvrigt på grund af po- 
litiske forhold vil blive udsat for forfølgelse, som ret- 
ter sig mod den pågældendes liv eller frihed eller i øv- 
rigt er af alvorlig karakter. 

Danmark har i forbindelse med ratifikationen af den 
europæiske udleveringskonvention fra 1957 taget et 
forbehold om, at udlevering kan afslås, når udleve- 
ring, navnlig under hensyn til vedkommendes alder, 
helbredstilstand eller andre personlige forhold, må an- 
tages at ville medføre uforholdsmæssigt alvorlige føl- 
ger for den pågældende. Dette er kommet til udtryk i 
udleveringslovens § 7, hvorefter udlevering skal af- 
slås, hvis en udlevering vil være uforenelig med hu- 
manitære hensyn, jf. Folketingstidende 1966-67, til- 
læg A, sp. 2548. 

Det følger af § 8 i udleveringsloven, at udlevering 
ikke kan ske, når den, der søges udleveret, her i landet 
er dømt eller frifundet for den pågældende strafbare 
handling. Er tiltale mod den pågældende frafaldet, kan 
udlevering kun finde sted, hvis retsplejelovens betin- 
gelser for omgørelse af bestemmelsen om tiltalefra- 
fald er opfyldt. Bestemmelsen er udtryk for den væ- 
sentlige retssikkerhedsgaranti, at man ikke skal kunne 
dømmes for det samme forhold to gange (princippet 
om »ne bis in idem«). 

Det fremgår af § 9, stk. 1, at udlevering fra Dan- 
mark ikke kan finde sted, hvis der efter dansk ret er 
indtrådt forældelse af strafansvaret eller af adgangen 
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til at fuldbyrde straf for den pågældende lovovertræ- 
delse efter dansk ret. Er der tale om udlevering til en 
EU-medlemsstat, gælder dette dog ikke, jf. stk. 2. 
Denne undtagelse til § 9, stk. 1, blev indsat ved lov nr. 
417 af 10. juni 1997. Det var ved samme lejlighed, at 
kriminalitetskravet (strafferammekravet) for udleve- 
ring til andre EU-lande i udleveringslovens § 3, stk. 1, 
blev sænket fra mere end 1 års fængsel til mindst 6 
måneders fængsel. Formålet med ændringerne var at 
gennemføre de ændringer i udleveringsloven, der var 
nødvendige for, at Danmark kan anvende konventio- 
nen fra 1996 om udlevering mellem Den Europæiske 
Unions medlemsstater, jf. Folketingstidende 1996-97, 
tillæg A, sp. 4485-4498. 

ß 10 angiver visse obligatoriske vilkår, som skal 
fastsættes i forbindelse med udlevering. Den såkaldte 
specialitetsregel fremgår af § 10, nr. 1, idet det her an- 
føres, at den udleverede som udgangspunkt ikke må 
drages til ansvar for nogen anden strafbar handling be- 
gået før udleveringen end den, han er udleveret for. 
For så vidt angår udlevering til en medlemsstat i Den 
Europæiske Union, er dette udgangspunkt dog frave- 
get, hvis betingelserne herfor er opfyldt, jf. ß 10 a. 
Endvidere fremgår det af § 10, nr. 2, at den udleverede 
ikke uden justitsministerens tilladelse må underkastes 
strafforfølgning ved en særdomstol. 

Endelig anføres det som et vilkår i § 10, nr. 3, at ud- 
levering alene kan ske på det vilkår, at dødsstraf ikke 
må fuldbyrdes for den pågældende handling. Denne 
bestemmelse skal ses i lyset af artikel 11 i den euro- 
pæiske udleveringskonvention fra 1957 om, at udle- 
vering for en forbrydelse, der efter lovgivningen i den 
stat, som har fremsat anmodning om udlevering, kan 
straffes med døden, kan afslås af en stat, der ikke har 
hjemmel til at idømme dødsstraf, eller som i alminde- 
lighed ikke fuldbyrder dødsstraf, medmindre den stat, 
der har fremsat udleveringsanmodningen, afgiver en 
sådan forsikring, som den anden part anser for fyldest- 
gørende, om, at dødsstraffen ikke vil blive fuldbyrdet. 

Det følger i øvrigt af artikel 1 i 6. tillægsprotokol til 
den europæiske menneskerettighedskonvention, at 
dødsstraf skal afskaffes, og at ingen må idømmes en 
sådan straf eller henrettes. Bestemmelsen er i Menne- 
skerettighedsdomstolens praksis blevet tillagt ekster- 
ritorial virkning. Det betyder, at en deltagerstat vil 
handle i strid med bestemmelsen, hvis den udleverer 
en person til et land, hvor den pågældende risikerer at 
blive idømt og få fuldbyrdet dødsstraf. Dette gælder, 
hvad enten der er tale om udlevering til strafforfølg- 
ning eller straffuldbyrdelse. En deltagerstat vil dog 
være fritaget for ansvar efter bestemmelsen, hvis den 
modtager tilstrækkelige garantier fra den anmodende 

stat om, at den pågældende ikke vil blive idømt eller 
få fuldbyrdet dødsstraf. 

4.1.3. Behandling af sager om udlevering mv. 

Kapitel 3 (§§ 11-18) i udleveringsloven indeholder 
de nærmere regler for behandlingen af sager om udle- 
vering, herunder hvilke oplysninger anmodninger om 
udlevering skal indeholde. 

Ved lov nr. 291 af 24. april 1996 om ændring af lov 
om udlevering af lovovertrædere, lov om international 
fuldbyrdelse af straf m.v., lov om samarbejde med 
Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyr- 
delse af straf m.v. og retsplejeloven (International 
strafferet) blev konventionen om forenklet udleve- 
ringsprocedure mellem medlemsstaterne i Den Euro- 
pæiske Union fra 1995 gennemført i dansk ret, jf. Fol- 
ketingstidende 1995-96, tillæg A, s. 2226. Denne for- 
enklede procedure, der finder anvendelse ved udleve- 
ring mellem EU's medlemsstater, hvis den person, der 
ønskes udleveret, samtykker heri i forbindelse med et 
retsmøde, fremgår af udleveringslovens kapitel 3a 
(§§ 18 a-18 d). Forenklingen består i en mere direkte 
kontakt mellem de berørte staters kompetente myn- 
digheder. 

Endelig indeholder udleveringslovens kapitel 4 
(§§ 19-23) en række andre bestemmelser om efterly- 
ste personer, videreudlevering, transit, mv. 

4.2. Fremmed ret 

Som anført under pkt. 4.1.2.1. tog Danmark ved un- 
dertegnelsen af EU-udleveringskonventionen fra 
1996 generelt forbehold om ikke at udlevere egne 
statsborgere. 

Indtil videre har 11 ud af de 15 EU-lande ratificeret 
1996-konventionen. Italien, Irland, Frankrig og Stor- 
britannien har endnu ikke ratificeret konventionen. 
Ud af de 11 lande, der har ratificeret konventionen, 
har fire medlemsstater ud over Danmark taget gene- 
relt forbehold om ikke at udlevere deres egne statsbor- 
gere. Det gælder Østrig, Tyskland, Luxembourg og 
Grækenland. For Østrigs og Tysklands vedkommende 
er dette begrundet i, at landenes forfatninger forbyder 
udlevering af egne statsborgere. 

De øvrige 6 lande -  Spanien, Belgien, Holland, Por- 
tugal, Sverige og Finland -  udleverer egne statsborge- 
re på nærmere angivne betingelser. 

Spanien betinger udlevering af egne statsborgere af, 
at det anmodende land garanterer, at den udleverede 

I person -  hvis den pågældende bliver dømt -  omgåen- 
de (»forthwith«) vil blive overført til Spanien til afso- 
ning af straffen. 
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Belgien, Holland og Portugal udleverer kun egne 
statsborgere til strafforfølgning (ikke til straffuldbyr- 
delse), og betinger i øvrigt udleveringen af, at det an- 
modede land giver forhåndssamtykke til at overføre 
den pågældende til afsoning i hjemlandet, hvis der 
idømmes frihedsstraf eller anden frihedsberøvende 
sanktion. Portugal udleverer dog også egne statsbor- 
gere til fuldbyrdelse af straf for terrorisme og interna- 
tional organiseret kriminalitet. 

Sverige forbeholder sig generelt adgangen til at 
nægte at udlevere en svensk statsborger, men kan dog 
udlevere egne statsborgere til strafforfølgning, hvis 
den pågældende har været bosat mindst 2 år forud for 
lovovertrædelsen i den amnodende stat, eller hvis 
handlingen efter svensk ret kan medføre højere straf 
end fængsel i 4 år. Udlevering til straffuldbyrdelse 
kan kun ske, hvis den pågældende har været bosat 
mindst 2 år forud for lovovertrædelsen i den anmo- 
dende stat. For udlevering af egne statsborgere fast- 
holder Sverige i øvrigt adgangen til at nægte udleve- 
ring under henvisning til, at der er tale om en politisk 
forbrydelse, eller at forholdet er forældet efter svensk 
ret. Specialitetsprincippet (jf. herom ovenfor i beskri- 
velsen af den danske udleveringslovs § 10, nr. 1) fast- 
holdes også. Hvis der sker udlevering, stilles der vil- 
kår om, at den pågældende efter en eventuel domfæl- 
delse tilbageføres til Sverige til afsoning af straffen, 
medmindre den pågældende i mindst 2 år forud for 
lovovertrædelsen har været bosat i den anmodende 
stat, eller den pågældende samtykker i at afsone straf- 
fen i den anmodende stat. 

Finland udleverer kun egne statsborgere til straffor- 
følgning efter en konkret vurdering (»at the discretion 
of the Ministry of Justice«), og kun hvis den strafbare 
handling efter finsk ret kan medføre højere straf end 
fængsel i 4 år. Udlevering betinges af, at den pågæl- 
dende efter en eventuel domfældelse omgående (»im- 
mediately«) tilbageføres til Finland til afsoning af 
straffen, hvis den dømte samtykker heri. For udleve- 
ring af egne statsborgere fastholder Finland i øvrigt 
adgangen til at nægte udlevering bl.a. under henvis- 
ning til, at der er tale om en politisk forbrydelse, eller 
at forbrydelsen er begået i Finland eller ombord på et 
finsk skib på det åbne hav eller ombord på et finsk fly. 

4.3. Forslag til rammeafgørelse om den europæiske 
arrestordre og overgivelsesprocedurerne mellem Den 
Europæiske Unions medlemsstater 

Kommissionen fremsatte den 19. september 2001 et 
forslag til en rammeafgørelse om den europæiske ar- 
restordre og overgivelsesprocedurerne mellem med- 
lemsstaterne. Forslaget er fremsat i medfør af EU- 

traktatens artikel 29, artikel 31, litra a og b, og artikel 
34, stk. 2, litra b. 

Formålet med forslaget til rammeafgørelse er at 
gennemføre princippet om gensidig anerkendelse in- 
den for udleverings01mådet med henblik på at smidig- 
gøre og effektivisere udleveringsprocedurerne mel- 
lem medlemsstaterne. Der foreslås derfor indført en 
europæisk arrestordre, som skal erstatte de traditionel- 
le anmodninger om udlevering mellem medlemslan- 
dene. 

Den ordning, der foreslås, vil betyde, at når en judi- 
ciel myndighed i et medlemsland anmoder om at få 
overgivet en person med henblik på strafforfølgning 
eller straffuldbyrdelse, skal denne automatisk kunne 
anerkendes og fuldbyrdes i alle medlemsstater. Det vil 
alene i begrænset omfang være muligt at nægte at 
fuldbyrde en sådan anmodning (»en arrestordre«), og 
forslaget giver ikke mulighed for, at medlemsstaterne 
kan tage forbehold over for udlevering af egne stats- 
borgere. 

De almindelige principper for ordningen, der fore- 
slås indført med rammeafgørelsen, er indeholdt i for- 
slagets kapitel 1 (artikel 1-9), hvoraf det bl.a. fremgår, 
at medlemsstaterne forpligtes til at fuldbyrde en euro- 
pæisk arrestordre, der er udstedt med henblik på straf- 
forfølgning eller straffuldbyrdelse, i overensstemmel- 
se med reglerne i rammeafgørelsen. Det fremgår end- 
videre, hvornår en medlemsstat er forpligtet til at ud- 
levere en borger på grundlag af en arrestordre, og hvil- 
ke obligatoriske og fakultative årsager, der kan be- 
grunde et afslag på fuldbyrdelse. 

Procedurereglerne er indeholdt i forslagets kapitel 
2, mens kapitel 3 omhandler virkninger af overgivel- 
sen. Kapitel 4 indeholder de afsluttende bestemmel- 
ser. 

Der forhandles fortsat om forslaget til rammeafgø- 
relse i rådsregi (retlige og indre anliggender), og der 
er stadig en række punkter, hvor medlemsstaterne 
endnu ikke er nået til enighed. Justitsministeriet har på 
denne baggrund vurderet, at det hverken vil være mu- 
ligt eller forsvarligt på nuværende tidspunkt at indar- 
bejde de formentlig forholdsvis omfattende lovæn- 
dringer, der vil blive nødvendiggjort ved rammeafgø- 
relsens vedtagelse. Når der er opnået politisk enighed 
om forslaget til rammeafgørelse, vil Justitsministeriet 
vurdere, hvilke lovændringer rammeafgørelsen giver 
anledning ti1. 

4.4. Justitsministeriets overvejelser 
Det fremgår af forarbejderne til 1997-ændringen af 

udleveringsloven, at spørgsmålet om udlevering af 
danske statsborgere skal tages op til fornyet overvejel- 
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se, når eventuel fornyelse af forbeholdet efter artikel 7 
skal vurderes, jf. Folketingstidende 1996-97, tillæg A, 
s. 4493 (det danske forbehold udløber som nævnt den 
9. marts 2003). Det anføres endvidere, at de regler, der 
fastsættes herom i de andre EU-medlemsstater, herun- 
der Finland og Sverige, bør inddrages i disse overve- 
jelser. 

Selv om der endnu er godt et år til det danske forbe- 
hold udløber og EU-rammeafgørelsen vil nødvendig- 
gøre yderligere ændringer, er der efter Justitsministe- 
riets opfattelse anledning til at revurdere forbeholdet 
allerede på nuværende tidspunkt i lyset af terrorangre- 
bene mod USA den 11. september 2001. 

Som disse begivenheder til fulde har illustreret, bli- 
ver samfundets problemer i øget omfang internationa- 
le og globale, og kriminaliteten bliver i stigende grad 
grænseoverskridende og organiseret. Dette gælder 
også andre former for kriminalitet end terrorvirksom- 
hed. Kriminalitetsbekæmpelsen og retsforfølgningen 
må derfor også være grænseoverskridende. 

Når man hidtil har nægtet at udlevere danske stats- 
borgere til strafforfølgning i udlandet -  bortset fra de 
nordiske lande -  har det været ud fra en betragtning 
om, at danske statsborgere, som mistænkes for straf- 
bare handlinger, og som pågribes her i landet, bør 
have krav på at blive stillet for en dansk domstol med 
de retssikkerhedsgarantier, der er knyttet hertil. Der er 
således efter straffeloven vide muligheder for at straf- 
forfølge danske statsborgere for lovovertrædelser be- 
gået i udlandet, forudsat forholdet er strafbart både ef- 
ter dansk ret og efter lovgivningen i det land, hvor 
overtrædelsen er begået (kravet om dobbelt strafbar- 
hed). 

Det må imidlertid erkendes, at der vil kunne fore- 
komme sager -  ikke mindst om terrorvirksomhed eller 
anden grov international kriminalitet -  hvor det kan 
være forbundet med store -  og eventuelt uoverstigeli- 
ge -  vanskeligheder under en straffesag i Danmark at 
føre bevis for lovovertrædelser begået i udlandet, når 
vidnerne eller beviserne ildce befinder sig i Danmark. 

Dette taler for, at straffesagen som udgangspunkt 
gennemføres i det land, hvor lovovertrædelsen er be- 
gået, eller hvor det i øvrigt af hensyn til bevisførelsen 
er mest hensigtsmæssigt. Det må også indgå i overve- 
jelserne, at det ikke kan udelukkes, at en opretholdelse 
af forbudet mod at udlevere danske statsborgere til 
strafforfølgning i udlandet vil kunne indebære, at en 
mistænkt dansk statsborgere ikke kan straffes -  even- 
tuelt for meget alvorlig kriminalitet -  fordi det i prak- 
sis ikke er muligt at gennemføre en straffesag mod 
den pågældende i Danmark. 

Justitsministeriet vurderer på denne baggrund, at 
den eksisterende ordning, hvor danske statsborgere 
kan udleveres til de øvrige nordiske lande, jf. pkt. 
4.1.2.1., bør udvides til i en revideret form at omfatte 
udlevering også til andre stater, særligt andre EU- 
medlemsstater, i de tilfælde, hvor hensynet til at be- 
skytte danske statsborgere mod udlevering bør vige 
for den almindelige interesse i, at lovovertrædelser 
pådØlmnes. Det bemærkes, at Sverige og Finland, 
som det fremgår af pkt. 4.2., allerede har mulighed for 
at udlevere egne statsborgere til andre EU-lande, og 
Danmark vil derfor med dette forslag tage et skridt, 
som Sverige og Finland allerede har taget. 

Det er dog Justitsministeriets opfattelse, at en ad- 
gang til udlevering af danske statsborgere på nuvæ- 
rende tidspunkt alene bør omfatte udlevering til straf- 
forfølgning, da der er efter Justitsministeriets opfattel- 
se ikke det samme behov for at kunne udlevere danske 
statsborgere til fuldbyrdelse af en frihedsstraf eller an- 
den frihedsberøvende foranstaltning idømt i udlandet. 
Straffesagen (bevisførelsen) er i denne situation gen- 
nemført, og den dømte vil ikke kunne unddrage sig 
fuldbyrdelsen ved at flygte til Danmark, inden straf- 
fen er udstået (afsonet). Danmark kan i denne situati- 
on overtage fuldbyrdelsen fra doms landet og indsætte 
den pågældende til afsoning i dansk fængsel eller in- 
stitution, j f: lov om international fuldbyrdelse af straf 
mv. Det følger således af 1997-tillægsprotokollen til 
den europæiske konvention om overførelse af dom- 
fældte fra 1983 -  som er gennemført i dansk ret ved 
lov nr. 280 af 25. april 2001 -  at der i denne situation 
ikke kræves samtykke fra den dømte til overførslen. 
Selv hvis tillægsprotokollen ikke gælder mellem Dan- 
mark og domslandet i en konkret sag, vil justitsmini- 
steren i medfør af § 10 i lov om international fuldbyr- 
delse af straf kunne træffe bestemmelse om fuldbyr- 
delse her i landet i overensstemmelse med tillægspro- 
tokollens og 1983-konventionens regler, når humani- 
tære eller andre særlige hensyn taler derfor. »Andre 
særlige hensyn« må således -  i lyset af formålet med 
1997-tillægsprotokollen -  antages også at omfatte 
hensynet til retshåndhævelsen, dvs. hensynet til, at en 
dansk statsborger ikke ved at flygte til Danmark kan 
unddrage sig fuldbyrdelsen af en i udlandet idømt 
straf. 

Justitsministeriet foreslår derfor, at udlevering af 
danske statsborgere bør kunne ske til strafforfølgning 
i andre EU-lande, hvor der er tale om grove lovover- 
trædelser, der kan medføre højere straf end fængsel i 
4 år, eller hvor der er tale om, at den danske statsbor- 
ger, der ønskes udleveret, har en tilknytning til den an- 
modende stat i form af bopæl i de sidste 2 år forud for 
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den strafbare handling. Dette svarer til kravene for ud- 
levering af danske statsborgere til de øvrige nordiske 
lande, jf. § 2 i den nordiske udleveringslov. I sager om 
udlevering af en dansk statsborger, der har haft bopæl 
i den EU-medlemsstat, der anmoder om udlevering, 
bør det dog efter Justitsministeriets opfattelse desuden 
være en betingelse, at handlingen efter dansk ret kan 
medføre frihedsstraf i mindst 6 måneder. Det svarer til 
det krav, der er opstillet i den nugældende bestemmel- 
se i udleveringslovens § 3, stk. 1, 1. pkt., om udleve- 
ring til et andet EU-land af personer, der ikke har 
dansk statsborgerskab. 

Disse ændringer medfører, at Danmark delvist vil 
kunne tilbagekalde det forbehold, der er taget i medfør 
af artikel 7 i EU-udleveringskonventionen, således at 
der kan ske udlevering af danske statsborgere til straf- 
forfølgning i andre EU-lande, hvis de anførte betin- 
gelser er opfyldt. 

Det er endvidere Justitsministeriets opfattelse, at 
der også bør skabes hjemmel til at udlevere danske 
statsborgere til lande uden for EU (og Norden). 

Det foreslås derfor, at justitsministeren -  på grund- 
lag af en gensidig overenskomst med et andet land om 
udlevering af egne statsborgere -  kan fastsætte, at ud- 
levering af danske statsborgere kan ske til den anden 
stat. Det foreslås dog, at handlingen, der anmodes om 
udlevering for, efter dansk ret kan straffes med fæng- 
sel i mindst 1 år, og at betingelserne for udlevering til 
andre EU-lande, jf. ovenfor, i øvrigt er opfyldt. Krimi- 
nalitetskravet svarer til det kriminalitetskrav, der fore- 
slås for udlevering til andre stater end EU-medlems- 
stater af personer, der ikke er danske statsborgere, jf. 
forslagets § 5, nr. 2. For disse personer er kravet i den 
nugældende bestemmelse i udleveringslovens § 3, 
stk. 1, 2. pkt., at handlingen efter dansk ret kan med- 
føre højere straf end fængsel i 1 år, hvis udlevering 
skal kunne ske. 

Hjemlen til at fastsætte disse regler indebærer, at 
gennemførelse af sådanne gensidige overenskomster i 
dansk ret ikke kræver ændringer af udleveringsloven, 
og hjemlen giver forudsætningsvis regeringen bemyn- 
digelse til at godkende og ratificere sådanne ændrin- 
ger. Det forudsættes imidlertid, at Justitsministeriet 
orienterer Folketingets Retsudvalg, inden Danmark 
indgår en aftale med et land uden for EU (og Norden) 
om gensidig udlevering af egne statsborgere til straf- 
forfølgning. 

Endvidere foreslås det, at justitsministeren i en kon- 
kret sag, hvor anmodning om udlevering af en dansk 
statsborger kommer fra en stat, der ikke er medlem af 
EU, og som Danmark ikke har indgået en gensidig 
overenskomst med om udlevering egne statsborgere, 

i 

kan beslutte, at den pågældende skal udleveres, hvis 
betingelserne for udlevering til andre EU-lande er op- 
fyldt samt kravet om, at handlingen efter dansk ret kan 
straffes med fængsel i mindst 1 år, jf. ovenfor, og sær- 
lige hensyn til retshåndhævelsen i øvrigt taler derfor. 
Ved vurderingen af, om en dansk statsborger skal ud- 
leveres i denne situation, bør der således -  i modsæt- 
ning til, hvad der efter forslaget kommer til at gælde 
for udlevering til andre EU-lande eller lande, som der 
er indgået gensidig overenskomst med -  foretages en 
konkret vurdering af mulighederne for og det hen- 
sigtsmæssige i at gennemføre en straffesag mod den 
pågældende i Danmark frem for at udlevere den på- 
gældende til strafforfølgning i udlandet. 

Det skal fremhæves, at der vil være adgang til at 
nægte udlevering af danske statsborgere, hvis der er 
fare for forfølgelse f.eks. på grund af den pågældendes 
politiske opfattelse eller i øvrigt på grund af politiske 
forhold, eller hvis udleveringen er uforenelig med hu- 
manitære hensyn. Desuden må udlevering kun ske på 
vilkår af, at dødsstraf ikke fuldbyrdes for den pågæl- 
dende handling, jf. herom pkt. 4.1.2.2. ovenfor. 

Der henvises i øvrigt til forslagets § 5, nr. 1. 
Efter Justitsministeriets opfattelse bør der ved udle- 

vering af danske statsborgere til udlandet være mulig- 
hed for at stille vilkår om, at afsoning af en eventuelt 
idømt frihedsstraf mv. foregår i Danmark. Justitsmini- 
steriet agter derfor folkeretligt at tage forbehold om, at 
udlevering af en dansk statsborger både til andre EU- 
lande og til lande uden for EU (og Norden) kan betin- 
ges af, at den pågældende overføres til strafafsoning i 
Danmark. 

Som det fremgår af pkt. 2.1.1.1. ovenfor, indebærer 
FN's terrorfinansieringskonventions artikel 14, at en 
stat er afskåret fra at afslå udlevering eller retshjælp 
alene med den begrundelse, at den forbrydelse, an- 
modningen angår, er en politisk forbrydelse, en for- 
brydelse, der har forbindelse med en politisk forbry- 
delse, eller en forbrydelse, der udspringer af politiske 
motiver. 

Som nævnt i pkt. 4.1.2.2. ovenfor, kan udlevering 
for en politisk lovovertrædelse mv. efter gældende ret 
ikke finde sted, medmindre udleveringen er til en EU- 
medlemsstat for en handling omfattet af artikel 1 eller 
2 i den europæiske konvention om bekæmpelse af ter- 
rorisme, eller der er tale om udlevering for en hand- 
ling, der er omfattet af artikel 2, jf. artikel 1, i FN's ter- 
rorbombekonvention. 

Gennemførelsen af artikel 14 kræver derfor en æn- 
dring af udleveringslovens § 5, så de handlinger, der 
er omfattet af FN's terrorfinansieringskonventions ar- 
tikel 2, undtages fra forbudet mod udlevering for po- 
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litiske forbrydelser. Det foreslås, at der i § 5 indsættes 
en bestemmelse, hvorefter forbudet ifølge stk. 1 og 2 
heller ikke gælder, når handlingen er omfattet af arti- 
kel 2,jf. artikel 1, i FN's terrorfinansieringskonventi- 
on. At handlingen skal være omfattet af terrorfinan- 
sieringskonventionen betyder dels, at selve handlin- 
gen er en overtrædelse af konventionens materielle 
bestemmelser, dels at det land, der anmoder om udle- 
vering, skal have ratificeret konventionen. 

Af hensyn til bestemmelsens overskuelighed fore- 
slås de nugældende bestemmelser i § 5, stk. 3 og 4, 
samt den med lovforslaget foreslåede udvidelse af 
undtagelserne fra § 5, stk. 1 og 2, indeholdt i et styk- 
ke, nemlig et nyt stykke 3. 

Efter den nugældende § 5, stk. 3, kan udlevering for 
en handling omfattet af artikel 1 eller 2 af den europæ- 
iske konvention om bekæmpelse af terrorisme, ikke. 
afslås med henvisning til forbudet om udlevering for 
politiske forbiydelser ved udlevering til en medlems- 
stat i Den Europæiske Union, jf. pkt. 4.1.2.2. ovenfor. 
Anvendelsesområdet for FN's konventionen til be- 
kæmpelse af terrorbombning og FN-konventionen til 
bekæmpelse af finansiering af terrorisme dækker 
imidlertid visse af handlingerne omfattet af artikel 1 
og 2 i den europæiske konvention om bekæmpelse af 
terrorisme. For de handlinger, der er omfattet af FN- 
konventionerne, kan der med lovforslaget ikke med 
henvisning til udleveringslovens § 5 afslås anmod- 
ning om udlevering fra en deltagende stat. Det danske 
forbehold overfor artikel 1 og 2 i den europæiske kon- 
vention om bekæmpelse af terrorisme har derfor i dag 
alene betydning i relation til de europæiske deltager- 
lande, der ikke er medlemmer af EU, og kun for så 
vidt angår handlinger, der ikke også er omfattet af 
FN's terrorbombekonvention eller FN's terrorfinan- 
sieringskonvention. For at styrke det internationale 
strafferetlige samarbejde om bekæmpelse af internati- 
onal terrorisme, foreslås det derfor med lovforslaget, 
at udlevering for en handling omfattet af artikel 1 eller 
2 af den europæiske konvention om bekæmpelse af 
terrorisme ikke kan afslås med henvisning til forbudet 
om udlevering for politiske forbrydelser, uanset om 
der er tale om udlevering til et EU-land eller et andet 
europæisk land, der har ratificeret konventionen. Det 
bemærkes, at de handlinger, der herefter ikke kan und- 
tages fra udlevering efter § 5, er alvorlige kriminelle 
handlinger så som kidnapning, gidseltagning mv. 

Der henvises til lovforslagets § 5, nr. 6. 
Ændringen vil medføre, at Danmark helt kan give 

afkald på det forbehold, der blev taget ved ratifikatio- 
nen af den europæiske konvention om bekæmpelse af 
terrorisme over for den særlige bestemmelse i kon- 

ventionens artikel 1. Ligeledes vil ændringen medfø- 
re, at Danmark ikke vil kunne nægte at yde retshjælp 
med henvisning til, at der er tale om en politisk forbry- 
delse, når handlingen er omfattet af artikel 1 eller 2 i 
terrorismekonventionen. 

I forlængelse af disse ændringer foreslås enkelte, i 
det væsentlige redaktionelle, yderligere ændringer af 
udleveringsloven og den nordiske udleveringslov. 

En enkelt ændring skal dog fremhæves i det følgen- 
de. 

Efter den gældende bestemmelse i udleveringslo- 
ven § 3, stk. 1,2. pkt., (der efter de foreslåede redak- 
tionelle ændringer bliver til § 2 a, 2. pkt.) kan udleve- 
ring af en person uden dansk statsborgerskab kun ske, 
hvis lovovertrædelsen kan straffes med højere straf 
end fængsel i 1 år. 

Den europæiske udleveringskonvention fra 1957 
omfatter ifølge artikel 2, stk. 1, lovovertrædelser, der 
kan medføre frihedsstraf i en længstetid af mindst ét år 
eller strengere straf. Danmark har i overensstemmelse 
med konventionen taget forbehold over for denne be- 
stemmelse, således at forpligtelsen til udlevering be- 
grænses til lovovertrædelser, der efter dansk ret kan 
medføre strengere straf end fængsel i 1 år. Det frem- 
går ikke umiddelbart af forarbejderrie til udleverings- 
loven, hvorfor Danmark har taget dette forbehold. 

Efter at kriminalitetskravet i forhold til de andre 
EU-lande er nedsat til 6 måneders fængsel eller der- 
over, jf. ovenfor pkt. 4.1.2.2., er der efter Justitsmini- 
steriets opfattelse ikke længere grundlag for i forhold 
til de øvrige europæiske lande at opretholde et forbe- 
hold over for 1957-konventionens generelle krimina- 
litetskrav på 1 års fængsel eller derover. 

Det foreslås derfor, at udleveringslovens § 3, stk. 1, 
2. pkt., (der efter de foreslåede redaktionelle ændrin- 
ger bliver til § 2 a, 2. pkt.) affattes i overensstemmelse 
med 1957-konventionens artikel 2, stk. 1, og at det 
danske forbehold over for denne bestemmelse tilbage- 
kaldes. 

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovfor- 
slagets § 5, nr. 2. 

5. Ikrafttræden 

5.1. Bestemmelse om ikrafttræden i FN's terrorfinan- 
sieringskonvention 

FN-konventionen til bekæmpelse aff finansiering af 
terrorisme træder ifølge artikel, 22 i kraft 30 dage ef- 
ter, at 22 lande har ratificeret konventionen. Konven- 
tionen er endnu ikke trådt i kraft efter denne bestem- 
melse. Den 16. november 2001 var konventionen rati- 
ficeret af 14 stater. For hver stat, der ratificerer efter, 
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at konventionen er trådt i kraft, træder konventionen i 
kraft 30 dage efter ratifikationen. 

5.2. Justitsministeriets overvejelser 

Ikrafttrædelsestidspunktet for FN's terrorfinansie- 
ringskonvention er, som det fremgår af punkt 5.1. 
ovenfor, ikke knyttet til et bestemt tidspunkt, idet 
ikrafttrædelsen afhænger af, hvornår de stater, der har 
underskrevet konventionen, foretager ratifikation. 
Ikraftsættelsen af den danske gennemførelsesbestem- 
melse om udlevering for politiske forbrydelser, jf. 
lovforslagets § 5, nr. 6, kunne derfor medføre, at der i 
en periode, hvor FN-konventionen til bekæmpelse af 
finansiering af terrorisme endnu ikke er trådt i kraft, 
kunne ske udlevering for handlinger omfattet af kon- 
ventionen i videre omfang, end Danmark er folkeret- 
ligt forpligtet til. 

På den baggrund må det overvejes, om ikrafttrædel- 
sesbestemmelsen for så vidt angår lovforslagets § 5, 
nr. 6, skal udformes således, at ændringen af udleve- 
ringslovens § 5, stk. 3, nr. 3, først finder anvendelse 
på anmodninger om udlevering, der fremsættes efter, 
at den pågældende konvention er trådt i kraft mellem 
Danmark og vedkommende stat. En lignende frem- 
gangsmåde er benyttet ved lov nr. 417 af 10. juni 1997 
om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere 
(Gennemførelse af EU-udleveringskonventionen), jf. 
lovens § 2, 3. pkt., og EU-udleveringskonventionens 
artikel 18, stk. 4 og 5. Ved lov nr. 280 af 25. april 2001 
(Gennemførelse af FN-terrorbombekonvention mv.) 
blev det antaget, at en sådan fremgangsmåde kunne 
anvendes, selv om vedkommende konvention ikke 
udtrykkeligt åbner mulighed herfor. Efter lovens § 13, 
stk. 2, finder ændringen af udleveringsloven § 5, om 
forbud mod af nægte udlevering for politiske forbry- 
delser for handlinger omfattet af FN's terrorbombe- 
konvention således først anvendelse på anmodninger 
om udlevering, der fremsættes efter, at FN-konventi- 
onen er trådt i kraft mellem Danmark og vedkommen- 
de fremmede stat. 

Efter Justitsministeriets opfattelse må tilsvarende 
overvej elser gøre sig gældende i relation til lovforsla- 
gets § 5, nr. 6, om ændring af udleveringsloven, og det 
findes derfor rigtigst at udforme ilcrafttrædelsesbe- 
stemmelsen vedrørende denne ændring på samme 
måde således, at det foreslåede forbud mod at nægte 
udlevering for politiske forbrydelser først anvendelse 
på anmodninger om udlevering, der fremsættes efter, 
at FN-konventionen er trådt i kraft mellem Danmark 
og vedkommende fremmede stat, jf. lovforslagets § 7, 
stk. 3. 

For de øvrige ændringer af straffeloven, som blandt 
andet foretages i medfør af FN's terrorfinansierings- 
konvention, gør der sig ikke de samme hensyn gæl- 
dende. Der tænkes her på ændringen af straffelovens 
§ 77 a, de nye medvirkensbestemmelser i §§ 114 a-b, 
ændringerne i 192 a om grove våbenlovsovertrædel- 
ser samt ændringerne af strafansvaret for juridiske 
personer. Der er for disse ændringers vedkommende 
tale om generelle ændringer i straffeloven, som -  ud 
over at gennemføre FN's terrorfinansieringskonventi- 
on -  dels foretages til gennemførelse af FN's Sikker- 
hedsråds resolution nr. 1373 (2001), dels foretages til 
styrkelse af det strafferetlige værn mod terrorisme i 
lyset af den ændrede verdenssituation efter angrebene 
mod USA den 11. september 2001. Det følger derfor 
af lovforslagets § 7, stk. 1, at disse ændringer ligesom 
de øvrige ændringer i lovforslaget træder i kraft dagen 
efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 

For så vidt angår bestemmelsen i retsplejelovens 
§ 786, stk. 4, 1. pkt., om udbydere af telenet og tele- 
tjenesters pligt til at registrere og op vare oplysninger 
om teletrafik, samt den tilknyttede straffebestemmel- 
se i § 786, stk. 6, kan der først ske ikrafttræden, når 
det nærmere indhold og omfang af pligten er fastlagt. 
Det foreslås derfor, at justitsministeren får bemyndi- 
gelse til at fastsætte tidspunktet for ilcrafttrædelsen af 
disse to bestemmelser, jf. lovforslagets § 7, stk. 2. 

6. Lovforslagets økonomiske og administrative konse- 
kvenser mv. 

Politiets driftsbevilling for 2001 er på aktstykke 34, 
som blev tiltrådt af et flertal i Finansudvalget den 7. 
november 200 1, forhøjet med 90 mio. kr. med henblik 
på en styrket indsats mod terrorisme og indkøb af be- 
skyttelsesmateriel mv. til brug for det politimæssige 
beredskab i forbindelse med Danmarks overtagelse af 
formandskabet i EU i 2002. Heraf anvendes 30 mio. 
ler. til bl.a. betaling af overarbejde og tilgodehavende 
frihed som følge af den styrkede indsats mod terroris- 
men efter terrorangrebene på USA den 11. september 
2001. For så vidt angår 2002 og følgende år, fremgår 
det af aktstyldeet, at videreførelsen af den forstærkede 
indsats mod terrorismen forudsætter, at politiets bevil- 
linger i disse år bliver øget med 60 mio. kr. i lønsum i 
hvert af årene bl.a. til betaling af overarbejde og tilgo- 
dehavende frihed i den egentlige politistyrke. 

Lovforslaget vil medføre et vist merarbejde for po- 
litiet ud over, hvad der er forudsat ved aktstykke 34. 
Udgifterne hertil afholdes inden for politiets eksiste- 
rende bevillinger. 

Den foreslåede bestemmelse i retsplejelovens 
§ 786, stk. 4, 1. pkt., jf. lovforslagets § 2, nr. 3, og de 
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administrative forskrifter, der fastsættes i medfør af 
de foreslåede bestemmelser i retsplejelovens § 786, 
stk. 4, 2. pkt., og stk. 5, vil kunne få visse negative 
økonomiske og administrative konsekvenser for er- 
hvervslivet og borgerne. Lovforslaget indeholder ikke 
miljømæssige konsekvenser. For så vidt angår forhol- 

det til EU-retten foretages reguleringen i henhold til 
den foreslåede bestemmelse i retsplejelovens § 786, 
stk. 4, inden for rammerne af artikel 14, stk. 1, i Euro- 
pa-Parlamentets og Rådets direktiv om behandling af 
personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred 
inden for telesektoren (97/66/EF). 

Vurdering af konsekvenser af lovforslag 

Positive konsekvenser/ Negative konsekvenserl 
mindre udgifter Merudgifter 

Økonomiske konsekvenser for stat, kommu- Ingen af betydning Visse merudgifter, som afliol- 
ner og amtskommuner des inden for politiets eksiste- 

___홢 rende bevillinger 
Administrative konsekvenser for stat, kom- Ingen af betydning Ingen 
muner og amtskommuner 

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen Visse merudgifter 

Administrative konsekvenser for erhvervsli- Ingen Visse administrative konse- 
vet kvenser 
Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen 

Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Ingen 

Forholdet til EU-retten Reguleringen i henhold til den foreslåede bestemmelse i rets- 
plejelovens § 786, stk. 4, 1. pkt., foretages inden for rammer- 
ne af artikel 14, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direk- 
tiv om behandling af personoplysninger og beskyttelse af pri- 

' - vatlivets fred inden for telesektoren (97/66/EF) 

7. Hørte myndigheder mv. 
Lovforslaget har været sendt til høring hos: 
Præsidenterne for Østre og Vestre Landsret, præsi- 

denterne for Københavns Byret og for retterne i Oden- 
se, Århus, Ålborg og Roskilde, Domstolsstyrelsen, 
Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtig- 
foreningen, Rigsadvokaten, Rigspolitichefen, Politi- 
direktøren i København, Foreningen af Politimestre i 
Danmark, Politifuldmægtigforeningen, Politiforbun- 
det i Danmark, Advokatrådet, Landsforeningen af Be- 
skikkede Advokater, Det Danske Center for Menne- 
skerettigheder, Nævnet for Etnisk Ligestilling, Data- 
tilsynet, Dansk Industri, Brancheforeningen for Tele- 
kommunikationsindustrien, Brancheorganisationen 
ForbrugerElektronik, Canal Digital Danmark A/S, 
Center for IT-forskning, CSC Datacentralen, Dansk 
Dataforening, Elektronikindustrien, Foreningen af In- 
ternetleverandører, Grossistforeningen for Radio og 
Elektronik, IT-Brancheforeningen, ITEK (Dansk lli- 
dustri), Kommunedata, Leverandørforeningen for Ra- 
diokommunikation, Multi Medie Foreningen, 
PROSA, Sam-Data (HK), Sonofon I/S, Tele2 A/S, 
Tele Danmark A/S, Telekommunikationsforbundet, 

Telia A/S, Orange A/S, Realkreditrådet, Finansrådet 
og Finansforbundet. 

Betænkning nr. 1377/1999 om børnepornografi og 
IT-efterforskning har været sendt til høring hos: 

Præsidenterne for Østre og Vestre Landsret, Kø- 
benhavns Byret samt retterne i Århus, Odense, Ålborg 
og Roskilde, Den Danske Dommerforening, Dom- 
merfuldmægtigforeningen, Rigsadvokaten, Rigspoli- 
tichefen, Politidirektøren i København, Foreningen af 
Politimestre i Danmark, Politifuldmægtigforeningen, 
Politiforbundet i Danmark, Advokatrådet, Nævnet for 
Etnisk Ligestilling, Det Danske Center for Menneske- 
rettigheder, Red Barnet, Børnerådet, Brancheforenin- 
gen for Telekommunikationsilidustrien, Brancheorga- 
nisationen ForbrugerElektronik, Canal Digital Dan- 
mark A/S, Center for IT-forskning, CSC Datacentra- 
len, Dansk Dataforening, Elektronikindustrien, For- 
eningen af Internetleverandører, Grossistfore1i.ingen 
for Radio og Elektronik, IT-Brancheforeningen, 
ITEK (Dansk Industri), Kommunedata, Leverandør- 
foreningen for Radiokommunikation, Multi Medie 
Foreningen, PROSA, Registertilsynet, Sam-Data 
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(HK), Sonofon -I/S, Tele2 A/S, Tele Danmark A/S, 
Telekommunikationsforbundet og Telia A/S. 

Bemærkninger til lovforslagets, enkelte bestemmelser 

I bilag 4 til lovforslaget er de foreslåede bestemmel- 
ser sammenholdt med de nugældende regler. 

Til § 1 

Straffeloven 

Til nr. 1 (straffelovens §27) 
Der foreslås indsat en udtrykkelig hjemmel til at 

straffe juridiske personer for forsøg. Bestemmelsen 
gælder både for særlovsovertrædelser og overtrædel- 
ser af straffeloven. 

Med bestemmelsen præciseres det, at juridiske per- 
soner kan straffes for forsøg, når de almindelige betin- 
gelser for strafansvaret er opfyldt, nemlig at der er be- 
gået en lovovertrædelse inden for den juridiske per- 
sons virksomhed, og at overtrædelsen kan tilregnes en 
eller flere til den juridiske person knyttede personer 
eller den juridiske person som sådan. 

Bestemmelsen indebære endvidere, at juridiske 
personers forsøgsansvar er begrænset på samme måde 
som fysiske personers forsøgsansvar. Heraf følger, at 
hvis den pågældende straffebestemmelse kun indehol- 
der hjemmel til bødestraf eller fængsel indtil 4 måne- 
der, kan hverken fysiske eller juridiske personer straf- 
fes for forsøg, medmindre andet er særskilt bestemt. 
Som eksempel på at andet kan være særskilt bestemt, 
kan nævnes straffelovens § 287, stk. 2, hvorefter der 
kan straffes for forsøg ved simple berigelsesforbry- 
delser, selvom forholdet kun kan straffes med bøde. 
Dette vil med lovforslaget gælde for både fysiske og 
juridiske personer. 

Til nr. 2 (straffelovens § 77 a) 
Efter den gældende bestemmelse i straffelovens 

§ 77 a, 1. pkt., kan der ske konfiskation af genstande, 
som på grund af deres beskaffenhed i forbindelse med 
andre foreliggende omstændigheder må befrygtes at 
ville blive brugt ved en strafbar handling. 

Bestemmelsen i § 77 a muliggør konfiskation, selv 
om der ikke (endnu) er begået en strafbar handling, og 
uden hensyn til, hvem der er ejer af de konfiskerede 
genstande. Begrænsningen i bestemmelsens anven- 
delsesområde ligger i, at konfiskationen skal være på- 
krævet for at forebygge den strafbare handling, samt 
at der alene er hjemmel til at konfiskere genstande. 

Det foreslås at udvide adgangen til at foretage kon- 
fiskation efter § 77 a til også at omfatte andre formue- 

goder, herunder penge. Ændringen er nødvendig for at 
kunne tiltræde FN's terrorfinansieringskonvention, li- 
gesom ændringen gennemfører artikel 1, litra c, i FN's 
Sikkerhedsråds resolution nr. 1373 (2001). 

Genstanden for konfiskation efter den foreslåede 
nye bestemmelse er andre formuegoder (end bestemte 
genstande), hvilket betyder, at konfiskationen skal 
rette sig mod identificerbare pengebeløb, værdipapi- 
rer, fast ejendom mv. For genstande, der kan omsættes 
til penge, vil der således ikke længere være krav om, 
at det er selve genstanden, der skal anvendes til at 
begå lovovertrædelser. Det kan fremover også være 
den værdi, den repræsenterer, der kan omsættes til 
penge og anvendes til at finansiere lovovertrædelser. 
Der er ingen fast minimumsgrænse for anvendelses- 
området for den nye bestemmelse i straffelovens § 77 
a, 2. pkt., men bestemmelsen bør dog ikke anvendes 
på -  i denne sammenhæng -  mere bagatelagtige be- 
løb. En vis vejledning vil kunne hentes i minimums- 
grænsen for pengeinstitutternes indberetning af mis- 
tænkelige transaktioner foretaget af lejlighedskunder, 
jf. hvidvasklovens § 4, stk. 2, og i den foreslåede be- 
stemmelse i toldlovens § 83, stk. 2, om toldmyndighe- 
dernes adgang til at tilbageholde større pengebeløb 
mv. I begge tilfælde er grænsen 15.000 euro svarende 
til ca. 110.000 kr. Beløb, som toldmyndighederne til- 
bageholder efter toldlovens § 83, stk. 2, forudsættes 
således aldrig at være under mindstegrænsen efter 
§ 77 a, 2. pkt. 

Til nr. 3 (straffelovens § 93) 
Det foreslås, at juridiske personers strafansvar for- 

ældes efter de samme regler, som gælder for fysiske 
personer, dog således at reglen i § 93, stk. 1, nr. 1,2. 
led, om 2-årig forældelse, hvis der konkret er for- 
skyldt bødestraf, ikke finder anvendelse ved juridiske 
personers strafansvar. 

Efter de gældende regler forældes juridiske perso- 
ners strafansvar altid efter 2 år som følge af reglen i 
§ 93, stk. 1, nr. 1,2. led. Dette gælder uanset, om der 
er tale om en overtrædelse af en bestemmelse med en 
meget høj strafferamme. 

Med ændringen vil forældelsen af juridiske perso- 
ners strafansvar afhænge af strafferammen for den 
konkrete forbrydelse. Er der f.eks. tale om overtrædel- 
se af den nye bestemmelse om terrorfinansiering i 
straffelovens § 114 a, vil strafansvaret for en juridisk 
person forældes efter 10 år, jf. straffelovens § 93, 
stk. 1, nr. 3. 

Det foreslås samtidig, at reglen i § 93, stk. 1, nr. 1, 
2. led, om at, forældelsesfristen altid er 2 år, når den 
konkrete forskyldte straf ikke ville overstige bøde, 



F. t. 1. vedr. straffeloven m.v. 875 

ikke skal finde anvendelse ved juridiske personer 
strafansvar. Den konkrete forskyldte straf for juridi- 
ske personer vil altid være bøde, og en anvendelse af 
reglen i § 93, stk. 1, nr. 1,2. led, ville derfor forudsæt- 
te, at der foretoges en fiktiv omregning af straffen for 
den aktuelle handling, såfremt denne var blevet fore- 
taget af en fysisk person. En sådan ordning findes ikke 
hensigtsmæssig. Forældelsesfristen for juridiske per- 
soners strafansvar vil derfor altid skulle beregnes ud 
fra den højeste straf, som er hjemlet for overtrædelsen 
eller som følger af særreglerne i § 93, stk. 2-3. 

Til nr. 4 (straffelovens § 114) 

Med bestemmelsen foreslås indført en særlig terro- 
risme-paragraf i straffeloven. Den hidtil gældende 
§ 114 bevares, men flyttes til § 114 c og d, idet det 
ikke helt kan udelukkes, at der kan være forhold af 
mindre graverende, som ikke kan betegnes som ter- 
rorvirksomhed i gængs forstand, men som i dag er 
omfattet af formuleringen om den, der har til hensigt 
»ved magtanvendelse at øve indflydelse på offentlige 
anliggender eller fremkalde forstyrrelse af samfunds- 
ordenen«. 

Efter lovforslaget skal den, der med forsæt til at 
skræmme befolkningen i alvorlig grad, eller uretmæs- 
sigt at tvinge danske eller udenlandske offentlige 
myndigheder eller en international organisation til at 
foretage eller undlade at foretage en handling, eller at 
destabilisere eller ødelægge et lands eller en internati- 
onal organisations politiske, forfatningsmæssige, 
økonomiske eller samfundsmæssige strukturer, begår 
en af de i bestemmelsen opregnede lovovertrædelser, 
straffes for terrorisme med fængsel indtil på livstid. 
Forsætskravet i § 114 omfatter alle forsætsgrader. 

Bestemmelsen skal navnlig gennemføre EU's ram- 
meafgørelse om bekæmpelse af terrorisme. I modsæt- 
ning til den gældende bestemmelse i straffelovens 
§ 114 er den, som det fremgår, ikke begrænset til at 
beskytte danske samfundsforhold mv. 

Der henvises i øvrigt til pkt. 2.3.3. i de almindelige 
bemærkninger. 

Som følge af den meget alvorlige karakter af de på- 
gældende forbrydelser indeholder bestemmelsen en 
maksimumsstrafferamme på fængsel indtil livstid. 

Efter stk. 2 straffes den, der med det i stk. I nævnte 
forsæt transporterer våben, eksplosivstoffer og krigs- 
materiel omfattet af straffelovens § 192 a eller våben- 
lovens § 10, stk. 2. 

Sker transporten i forbindelse med ind- eller udfør- 
sel fra Danmark, vil transporten endvidere som ud- 
gangspunkt indebære en overtrædelse af våbenlovens 

regler om ind- og udførsel af våben og krigsmateriel, 
jf. våbenlovens § 1 og 6. 

Våben og krigsmateriel er ikke defineret i våbenlo- 
ven, men begreberne antages som minimum at omfat- 
te det materiel mv., der er optaget på EU's fælles liste 
over militært udstyr, som er omfattet af Den Europæ- 
iske Unions adfærdskodeks. 

Da danske skibe og luftfartøjer hører under dansk 
jurisdiktionskompetence, jf. straffelovens § 6, vil 
transport af våben mv. på danske skibe og luftfartøjer 
i strid med bestemmelsen høre under dansk straffe- 
myndighed, selvom våbentransporten er foregået 
uden for Danmark. Der henvises i øvrigt til pkt. 
2.1.2.1. og 2.2.2. i de almindelige bemærkninger om 
spørgsmålet om dansk straffemyndighed. 

Efter stk. 3 er det strafbart at true ined at begå en af 
de handlinger, der er nævnt i stk. 1 og 2. Det er dog en 
betingelse, at gerningsmanden opfylder det særlige 
terrorismeforsæt i stk. 1. 

Til nr. 5 (straffelovens §114 a-d) 

§ 114 a 

Bestemmelsen er ny og indeholder en regel om fi- 
nansiering af terrorvirksomhed i form af økonomisk 
støtte samt indsamling eller formidling af midler mv. 
til en terrorgruppe. 

§ 114 a, nr. 1, om økonomisk støtte til terrorgrupper 
retter sig mod den enkelte bidragyder, der af egne 
midler giver økonomisk støtte til en gruppe, der begår 
eller har til hensigt at begå terrorhandlinger. Den sig- 
ter navnlig på at gennemføre artikel 2, stk. 1, i FN's 
terrorfinansieringskonvention og artikel 2, stk. 2, litra 
c, i EU-rammeafgørelsen. 

§ 114 a, nr. 2, retter sig mod den mellemmand eller 
formidlingsorganisation, der f.eks. tilvejebringer pen- 
gene fra de enkelte bidragyder ved indsamlinger eller 
lignende eller skaffer lån fra pengeinstitutter mv. Den 
sigter navnlig på at gennemføre FN's terrorfinansie- 
ringskonvention artikel 2, stk. -1. 

§ 114 a, nr. 3, retter sig mod pengeinstitutter eller 
andre, der i erhvervsmæssig sammenhæng eller på an- 
den måde med henblik på at opnå fortjeneste yder lån 
eller leverer en anden finansiel tjenesteydelse eller 
formidler disse ydelser. Dehne bestemmelse sigter 
navnlig på at gennemføre artikel 1, litra d, i FN's Sik- 
kerhedsråds resolution nr. 1373 (2001). 

På samme måde som den foreslåede nye bestem- 
melse i straffelovens § 114, er heller ikke § 114 a be- 
grænset til at beskytte danske samfundsinteresser. 
Strafferammen foreslås fastsat til fængsel indtil 10 år. 
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Det vil efter den foreslåede bestemmelse ikke alene 
være strafbart at stille midler eller finansielle tjeneste- 
ydelser til rådighed for en terrorgruppes ulovlige akti- 
viteter, men også med hensyn til gruppens lovlige ak- 
tiviteter. Der kræves dog forsæt med hensyn til, at 
gruppen har terrorvirksomhed som -  en del af -  sine 
aktiviteter eller formål. Deltagelse i eller støtte til en 
organisation, der både har humanitære formål og ter- 
rorfonnål, vil være omfattet af bestemmelsen. For- 
sætskravet omfatter alle grader af forsæt og vil blandt 
andet være opfyldt, hvis bidragyderen er bekendt med 
gruppens aktiviteter eller formål, eller konkrete om- 
stændigheder gør, at den pågældende må indse, at or- 
ganisationen -  blandt andet -  begår eller har til hen- 
sigt at begå terrorhandlinger. 

Der stilles ikke krav om, at pengene eller tjeneste- 
ydelser direkte overdrages eller stilles til rådighed for 
terrorgruppen, jf. ordene »direkte eller indirekte«. Der 
kræves således alene, at det i sidste ende er terrorgrup- 
pen, der skal drage fordel af pengene eller tjeneste- 
ydelserne. Kan det ikke dokumenteres, at pengene 
rent faktisk når frem til terrorgruppen, kan der eventu- 
elt straffes for forsøg, hvis den tiltalte havde forsæt 
hertil. 

Den særlige medvirkensregel i § 114 a, forudsættes 
at være subsidiær i forhold til den almindelige med- 
virkensregel i straffelovens § 23, jf. § 114 (straffe- 
ramme: fængsel indtil på livstid). Heraf følger, at hvis 
en medvirkende har et konkretiseret forsæt til gennem 
sin deltagelse i eller finansiering af terrorgruppen at 
medvirke til en af de i § 114 nævnte handlinger, skal 
der straffes efter denne bestemmelse, jf. § 23. Hvis der 
ikke foreligger et tilstrækkeligt konkretiseret fortsæt 
til en bestemt terrorhandling, kan medvirkensbestem- 
melsen i § 114 a imidlertid anvendes. 

Der henvises i øvrigt til pkt. 2.3.1.1. og 2.3.2.4. 

§ 114 b 

Bestemmelsen er ny og indeholder en udvidet med- 
virkensregel. Den omfatter enhver form for støtte til 
terrororganisationer eller til organisationer, der frem- 
mer terrorhandlinger, selv om støtten ikke kan henfø- 
res til konkrete terrorhandlinger. 

En person, som forsætlig fremmer den kriminelle 
virksomhed eller formål hos en gruppe personer med 
kendskab til gruppens generelle terrorformål, og som 
dermed yder en form for bidrag til, at der foretages en 
terrorhandling som defineret i lovforslaget, vil kunne 
straffes efter den særlige medvirkensregel, selv om 
den pågældende ikke har forsæt til at medvirke til en 
konkretiseret terrorhandling. 

Bestemmelsen sigter navnlig til at gennemføre arti- 
kel 2, stk. 5, litra c, 1. led, i FN's terrorfinansierings- 
konvention, og vil samtidig kunne være af betydning 
for anvendelsen af artikel 2, stk. 3, litra c, 1. led, i 
FN's terrorbombekonvention. Den har dog et bredere 
anvendelsesområde, idet den ikke kun omfatter med- 
virken til terrorfinansiering (og terrorbombning), men 
medvirken til alle terrorhandlinger. 

Medvirkensansvaret efter § 114 b begrænses af, at 
den pågældende person skal have forsæt til, at den 
gruppe eller sammenslutning, som støtten ydes til, har 
terrorvirksomhed som -  en del af -  sit generelle for- 
mål. Støtte til en organisation, der både har humanitæ- 
re formål og terrorformål, vil under denne forudsæt- 
ning være omfattet af den særlige medvirkensregel. 

Den særlige medvirkensregel i § 114 b forudsættes 
at være subsidiær i forhold til den almindelige med- 
virkensregel i straffelovens § 23, jf. § 114 (straffe- 
ramme: fængsel indtil på livstid), og den særlige regel 
om medvirken i form af finansiering mv. i straffelo- 
vens § 114 a (strafferamme: fængsel indtil 10 år). Her- 
af følger, at hvis en medvirkende har et konkretiseret 
forsæt til medvirken til en af de i § 114 nævnte hand- 
linger, skal der straffes efter denne bestemmelse, jf. 
§ 23. Hvis der ikke foreligger et tilstrækkeligt konlcre- 
tiseret f01isæt til en bestemt terrorhandling, og der 
ikke er tale om medvirken i form af finansiering mv. 
heraf, jf. § 114 a, kan medvirkensbestemmelsen i 
§ 114 b imidlertid anvendes. 

Et eksempel på bestemmelsens anvendelsesområde 
kunne være den professionelle rådgiver, der yder ge- 
nerel rådgivningsbistand til en terrororganisation, 
uden at denne rådgivning kan henføres til en bestemt 
terrorhandling. 

Strafferammen for denne mindre konkretiserede 
medvirken foreslås fastsat til fængsel indtil 6 år. 

Der henvises i øvrigt til pkt. 2.3.1.1. i de almindeli- 
ge bemærkninger. 

i  114 c 
Bestemmelsen er en uændret videreførelse af den 

gældende bestemmelse i straffelovens § 114, stk. 1, 
idet dog bestemmelsen er gjort subsidiær i forhold til 
de foreslåede nye bestemmelser om terrorisme mv. i 
straffelovens §§ 114-114 b. 

Der henvises i øvrigt til bemærkninger til lovforsla- 
gets § 1, nr. 4 (straffelovens § 114). 

§ 114 d 
Bestemmelsen er en uændret videreførelse af den 

gældende bestemmelse i straffelovens § 114, stk. 2, 
idet dog bestemmelsen er gjort subsidiær i forhold til 
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de foreslåede nye bestemmelser om terrorisme mv. i 
straffelovens §§ 114-114 b samt § 114 c (den hidtidi- 
ge 홢§ 114, stk. 1). 

Der henvises i øvrigt til bemærkninger til lovforsla- 
gets § 1, nr. 4 (straffelovens § 114). 

Til § 114 e 
Den foreslåede bestemmelse indebærer ikke en ud- 

videlse af, hvad der er strafbart med hensyn til ikke 
spredning af masseødelæggelsesvåben. Strafansvar 
forudsætter, at handlingen eller undladelsen er »i strid 
med lovgivningen om ikke spredning af masseøde- 
læggelsesvåben«. 

Ved »lovgivningen om ikke spredning af masseøde- 
læggelsesvåben« forstås danske eller EU-retlige reg- 
ler mod spredning af viden (knowhow) og produkter, 
der kan anvendes til fremstilling af atomvåben, biolo- 
giske og kemiske våben samt missiler, der kan frem- 
føre sådanne våben.. »Lovgivningen« omfatter både 
EU-retsakter, love og administrative forskrifter i fonn 
af bekendtgørelser mv. samt vilkår, påbud eller forbud 
meddelt i henhold til disse regler. 

For tiden omfatter henvisningen forordning (EF) nr. 
1334/2000 om en fællesskabsordning for kontrol med 
udførslen af produkter og teknologi med dobbelt an- 
vendelse (EFT L 159 af 30.6.2000 s. 1) med senere 
ændringer og Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgø- 
relse nr. 1213 af 18. december 2000 om kontrol med 
udførslen af produkter og teknologi med dobbelt an- 
vendelse, jf. navnlig straffebestemmelsen i bekendt- 
gørelsens § 7. 

Kravet om, at overtrædelsen skal være begået »un- 
der skærpende omstændigheder« indebærer, at der 
skal være tale om særlig grove overtrædelser af eks- 
portrestriktionerne. Herved forstås navnlig overtræ- 
delser, der går væsentligt ud over, hvad der kan hen- 
regnes til en normal og sædvanlig drift af en i øvrigt 
lovlig (eksportvirksomhed. I vurderingen kan det 
bl.a. indgå, om der er tale om en mere systematisk el- 
ler vedvarende adfærd, der er udtryk for en bevidst til- 
sidesættelse af de sikkerhedshensyn, der ligger bag 
reglerne. Der kan endvidere lægges vægt på, om der 
ved den kriminelle handling eller undladelse er opnået 
eller tilsigtet en betydelig økonomisk fordel. Det på- 
gældende produkts farlighed kan tillige indgå i vurde- 
ringen. Det samme gælder oplysninger om køberen 
eller slutbrugeren af produktet. 

Bestemmelsen forudsættes ikke udelukkende an- 
vendt, hvor strafferammen på fængsel indtil 2 år i be- 
kendtgørelsens § 7 ikke findes tilstrækkelig. På lig- 
nende måde, som det i dag er tilfældet ved f.eks. val- 
get mellem at straffe skattesvig efter skattekontrollo- 

ven eller straffelovens § 289, forudsættes den foreslå- 
ede nye bestemmelse i straffelovens § 114 e anvendt i 
tilfælde, hvor forholdet skønnes at være så groft, at 
samfundets reaktion bør give sig udtryk ved anvendel- 
se af straffeloven frem for særlovgivningen. Dette 
gælder selv om den konkret forskyldte fængselsstraf 
fastsættes til væsentligt mindre end 2 år. 

Den foreslåede bestemmelse omfatter kun forsætli- 
ge forhold, jf. straffelovens § 19. Uagtsomme forhold 
vil alene kunne straffes efter særlovgivningen, jf. her- 
ved bekendtgørelsens § 7 og forordningens artikel 3, 
stk. 1. Det samme gælder i det omfang, der gennem- 
føres en kriminalisering af groft uagtsomme overtræ- 
delser af catch-all bestemmelserne, jf. fórordningens 
artikel 4, stk. 5 og pkt. 2.3.4. i de almindelige be- 
mærkninger. 

Bestemmelsens nr. 1 omfatter udførsel af produkter 
med dobbelt anvendelse uden tilladelse og modsvarer 
bekendtgørelsens § 7, stk. 3. Ved »produkter med 
dobbelt anvendelse« forstås produkter, herunder soft- 
ware og teknologier, der kan anvendes til såvel civile 
som militære formål, samt alle varer, der kan anven- 
des både til ikke-eksplosive formål og til på enhver 
måde at fremme fabrikation af nukleare våben eller 
andre nukleare sprænglegemer, jf. bekendtgørelsens 
§ 2, stk. 4, og forordningens artikel 2, litra a. Det 
fremgår nærmere af forordningens regler, i hvilket 
omfang eksport af produkter med dobbelt anvendelse 
kræver udførselstilladelse. 

Bestemmelsens nr. 2 omfatter den, der til brug for 
myndighedernes afgørelser efter forordningen eller 
bekendtgørelsen afgiver urigtige og vildledende op- 
lysninger eller fortier oplysninger af betydning for sa- 
gens afgørelse. Bestemmelsen modsvarer bekendtgø- 
relsens § 7, stk. 1,1. pkt. 

Bestemmelsens nr. 3 omfatter den, der handler i 
strid med vilkår, der er fastsat af myndighederne i en 
afgørelse efter forordningen eller bekendtgørelsen. 
Bestemmelsen modsvarer § 7, stk. 1, 2. pkt. 

De mere formelle overtrædelser omfattet af be- 
kendtgørelsens § 7, stk. 2, om den, der i øvrigt undla- 
der at give oplysninger, der kræves efter forordningen 
eller bekendtgørelsen, til myndighederne -  eller som 
afgiver urigtige eller vildledende oplysninger af den- 
ne karakter -  er ikke skønnet at være af en sådan grov- 
hed, at de vil kunne begrunde strafansvar efter den 
foreslåede nye bestemmelse i straffelovens § 114 e. 

Til nr. 6 (straffelovens § 183 a) 
Det foreslås at udvide den eksisterende bestemmel- 

se om kapring af fly og skibe til også at omfatte andre 
kollektive transportmidler og godstransportmidler. 
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Med den foreslåede ændring vil bestemmelsen frem- 
over også omfatte bl.a. busser, lastbiler og tog, herun- 
der hvor der alene er tale om godstransport. 

Ændringen er begrundet i EU's rammeafgørelse om 
bekæmpelse af terrorisme artikel 1, litra f, hvorefter 
kapring af andre kollektive transportmidler eller gods- 
transportmidler skal være omfattet af terrorismebe- 
stemmelsen. 

Med udtrykket »kollektive transportmidler« forstås 
- i overensstemmelse med sædvanlig sprogbrug - (of- 
fentlige) transportmidler (køretøjer og tog), der er fæl- 
les for flere personer. Individuelle (offentlige) trans- 
portmidler som f.eks. taxaer er derfor f.eks. ikke om- 
fattet. 

Med udtrykket »godstransportmidler« forstås køre- 
tøjer og tog, der anvendes til godskørsel for egen eller 
fremmed regning. 

Formålet med den gældende bestemmelse i § 183 a 
er ifølge forarbejderne at markere den alvor, hvormed 
kapring af fly betragtes. Bestemmelsen blev indsat i 
forbindelse med gennemførslen af Haag-konventio- 
nen om bekæmpelse af ulovlig bemægtigelse af luft- 
fartøjer fra den 16. december 2001. Hovedhensynene 
bag konventionen var dels beskyttelse af trafiksikker- 
heden, dels beskyttelse af passagerer. Der henvises til 
Folketingstidende 1971-72, tillæg A, sp. 909-916. Be- 
stemmelsen er senere udvidet til også at omfatte kap- 
ring af skibe. 

Ud fra disse hensyn er det for eksempel i forbindel- 
se med udvidelsen af bestemmelsen til også at omfatte 
skibe antaget, at f.eks. robåde og andre mindre fartøjer 
ikke er omfattet. 

Tog må ud fra de samme hensyn altid anses for om- 
fattet af bestemmelsen. 

Ved afgørelsen af, om andre køretøjer - herunder 
busser og lastbiler mv. - er omfattet af § 183 a, må der 
derimod - på samme måde som med skibe - fastlægges 
en nedre grænse, hvor der bl.a. tages hensyn til køre- 
tøjets størrelse, samt om der eventuelt transporteres 
farligt gods. Minibusser og varevogne kan derfor som 
udgangspunkt ikke anses for omfattet af bestemmel- 
sen. 

Der henvises i øvrigt til pkt. 2.3.3.1. i de almindeli- 
ge bemærkninger. 

Til nr. 7 og 8 (straffelovens § 192 a) 

Det foreslås at hæve strafferammen fra de nuværen- 
de 4 år til 6 års fængsel. Straffelovens § 192 a kan 
vedrører endog særdeles grove overtrædelser af vå- 
benloven, som f.eks. en gruppe af personers besiddel- 

se af meget farlige våben, der kan anvendes til terror- 
handlinger, uden at det kan henføres til en konkret på- 
tænkt handling. I lyset af den ændrede sikkerheds- 
mæssige situation foreslås det derfor at forhøje straf- 
ferammen til 6 års fængsel. 

Med den foreslåede strafferammeforhøjelse vil po- 
litiet endvidere have mulighed for at anvende indgreb 
i meddelelseshemmeligheden og observation i efter- 
forskningen af sager om grove overtrædelser af vå- 
benloven. 

Herunder foreslås det at præcisere, at § 192 a tillige 
omfatter udvikling og forskning med henblik herpå af 
kemiske og biologiske våben. 

Efter sin nuværende ordlyd omfatter bestemmelsen 
ikke udtrykkeligt overtrædelser af § 5 i våbenloven, 
som efter dette lovforslag indeholder et udtrykkeligt 
forbud mod uden justitsministerens tilladelse at tilvir- 
ke, udvikle eller med henblik herpå forske i faste stof- 
fer, væsker eller luftarter, som ved spredning virker 
skadevoldende, bedøvende eller irriterende. Det fore- 
slås, at anvendelsesområdet for § 192 a udvides til at 
omfatte sådanne overtrædelser af våbenloven. 

Den foreslåede bestemmelse bidrager til opfyldel- 
sen af Danmarks forpligtelser i henhold til EU-ram- 
meafgørelsens artikel 1, litra g. 

Der henvises til pkt. 2.3.3 i de almindelige bemærk- 
ninger og til lovforslagets § 4. 

Til nr. 9 (straffelovens § 306) 

Med ændringen af bestemmelsen foreslås kravet 
om, at lovovertrædelsen skal være begået for at skaffe 
den juridiske person vinding, ophævet. Ændringen 
gennemfører FN's terrorfinansieringskonventions ar- 
tikel 5. 

Det vil som følge af ændringen ikke længere være 
en betingelse for juridiske personers strafansvar, at en 
eller flere enkeltpersoner inden for den juridiske per- 
son beviseligt har handlet med forsæt. Den fornødne 
tilregnelsesgrad vil afhænge af den enkelte strafbe- 
stemmelse. Det vil herefter være muligt at straffe juri- 
diske personer for uagtsomme straffelovsovelirædel- 
ser, såfremt uagtsomhed særskilt er lcriminaliseret, jf. 
de almindelige bemærkninger pkt. 2.3.1.2. 

Samtidig ophæves stk. 2, hvorefter juridiske perso- 
ner kan straffes for forsøg på straffelovsovertrædelser, 
idet reglen foreslås flyttet til § 27 i straffelovens kapi- 
tel 5, jf. lovforslagets § 1, nr. 1. Hermed præciseres, at 
juridiske personer alene kan straffes for forsøg på for- 
brydelser, hvor der er hjemlet højere straf end fængsel 
i 4 måneder. 



F. t. 1. vedr. straffeloven m.v. 879 

Til §2 

Retsplejeloven 

Til nr. 1 (overskriften til retsplejelovens kapitel 71) 

Ændringen af overskriften til kapitel 71 er en kon- 
sekvens af den foreslåede nye regel i § 791 b om data- 
aflæsning, jf. forslagets § 2, nr. 4. 

Til nr. 2 og 3 (retsplejelovens § 786, stk 1, 4, 5, 6 og 7) 

Den foreslåede ændring af retsplejelovens § 786, 
stk. 1, indebærer, at det vil påhvile også udbydere af 
telenet og teletjenester, der henvender sig til afgræn- 
sede kundesegmenter, at bistå politiet ved gennemfø- 
relsen af indgreb i meddelelseshemmeligheden. Som 
det fremgår under pkt. 3.1.3. ovenfor finder Justitsmi- 
nisteriet, at både hensynet til en effektiv regulering og 
hensynet til konkurrenceforholdene i branchen tilsi- 
ger, at der skal kunne stilles krav til udbyderne, uanset 
til hvilke kundegrupper de udbyder telenet og teletje- 
nester. 

Den foreslåede bestemmelse i retsplejelovens 
§ 786, stk. 4, fastsætter i 1. pkt. en pligt for udbydere 
af telenet og teletjenester til at foretage registrering og 
opbevaring (logning) i 1 år af de oplysninger om tele- 
og internetkommunikation, der er relevante for politi- 
ets efterforskning og retsforfølgning af strafbare for- 
hold. Endvidere gives der i 2. pkt. hjemmel til, at ju- 
stitsministeren ved bekendtgørelse kan fastsætte nær- 
mere regler om logningspligtens indhold og omfang.. 

Både udbydere af offentlige telenet og teletjenester 
og udbydere, der henvender sig til specifikke, på for- 
hånd afgrænsede kundesegmenter, vil kunne omfattes 
af den foreslåede regulering. 

For så vidt angår teletrafik vil de oplysninger, som 
logningspligten kan omfatte, navnlig være de oplys- 
ninger, som politiet har brug for i forbindelse med ind- 
greb i meddelelseshemmeligheden i form af teleop- 
lysning og udvidet teleoplysning; jf. retsplejelovens 
§ 780, stk. 1, nr. 3 og 4. Det kan eksempelvis være det 
kaldende og det kaldte nummer (A- og B-nummer), 
opkaldstidspunkter Og varigheden af samtaler samt -  
for mobiltelefoners vedkommende -  oplysninger om 
anvendte sendemaster/celler. 

For så vidt angår internettrafik vil der kunne fast- 
sættes regler om logning af den dynamiske tildeling af 
IP-adresser, tidspunkt for opkobling og nedkobling 
samt opkoblingens varighed. I praksis vil udbyderen 
kun være i stand til at levere oplysninger om, hvem 
der har efterladt et elektronisk spor på Internettet, hvis 
udbyderen er i besiddelse af præcise oplysninger om, 

hvilken kunde, der på det pågældende tidspunkt har 
anvendt en tildelt IP-adresse. 

Det må overvejes i forbindelse med den nærmere 
regelfastsættelse, om der er behov for at stille krav 
om, at internetudbydere ved opkobling via telefonnet- 
tet skal logge A og B-nummeret. Som anført under 
pkt. 3.1.3.2. ovenfor har det over for Justitsministeriet 
været fremført, at der i praksis vil kunne være tekniske 
hindringer for internetudbyderes registrering af det 
kaldende nummer (A-nummeret). , 

Hvor forbindelsen til Internettet ikke etableres via 
telefonnettet, men etableres via en . fast forbindelse, 
f.eks. såkaldte ADSL- forbindelser, vil der ikke være 
teknisk grundlag for at opstille krav om, at internetud- 
byderen logger A-nummeret. I stedet vil der skulle re- 
gistreres de tilsvarende oplysninger, der gør det mu- 
ligt at føre det elektroniske spor tilbage til en bestemt 
kunde. 

Der vil kunne opstilles regler om opbevaringsfor- 
mat (læsbarhed), foranstaltninger til beskyttelse mod 
uautoriseret adgang til og manipulation af loggen 
samt opbevaring af kontooplysninger, f.eks. i en peri- 
ode efter at et kundeforhold er bragt til ophør. Også 
spørgsmålet om opbevaring af oplysningerne her i 
landet, hvor udbyderen er en filial af en udenlandsk 
virksomhed, vil også kunne reguleres. 

Endvidere bør det tilstræbes, at reglerne sikrer, at 
korrekt dansk realtid registreres. 

Der vil ikke kunne fastsættes regler om, at interne- 
tudbyderne løbende skal foretage registrering af, hvil- 
ke hjemmesider, chatrooms mv. kunderne besøger. 
Hensigten med forslaget er alene at kunne føre elek- 
troniske spor, der findes på Internettet i forbindelse 
med kriminelle aktiviteter, tilbage til gerningsmænde- 
ne. 

For så vidt angår elektronisk post stilles der ikke 
forslag om en generel logning af indholdsdata; men 
alene af oplysninger svarende til teleoplysninger, dvs. 
oplysninger som f.eks. afsender, modtager og tidsan- 
givelse vedrørende kommunikationen. Den nærmere 
regulering vedrørende elektronisk post vil således 
ikke kunne forpligte internetudbydere til generelt at 
gemme indholdet af elektroniske breve. 

Opbevaringsperioden vil være 1 år for de oplysnin- 
ger, der ikke opbevares med henblik på debitering. 
Trafikdata, der gemmes med henblik på debitering, vil 
-  uanset om de pågældende data omfattes af den lov- 
bestemte logningspligt -  som hidtil kunne opbevares 
indtil udløbet af den lovhjemlede forældelsesfrist for 
de omhandlede gældsforpligtelser og afregninger, jf. 
artikel 6, stk. 2, i direktivet og § 30, stk. 2, i bekendt- 
gørelse om udbud af telenet og teletjenester. Dette in- 
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debærer i praksis, at oplysningerne kan gemmes i op 
til 5 år. 

Det forudsættes, at de nærmere regler fastsættes ef- 
ter dialog med tele- og internetudbyderne. Dette er 
ikke mindst afgørende for at sikre en hensigtsmæssig 
teknologisk udformning af reglerne. 

Der henvises i øvrigt til pkt. 3.1.2. og 3.1.3. i de al- 
mindelige bemærkninger til lovforslaget. 

Efter den foreslåede bestemmelse i retsplejelovens 
§ 786, stk. 5, vil der kunne fastsættes nærmere regler 
om udbydere af telenet eller teletjenesters praktiske 
bistand til politiet i forbindelse med indgreb i medde- 
lelseshemmeligheden. Også på dette punkt vil både 
udbydere af offentlige telenet og teletjenester og ud- 
bydere, der henvender sig til specifikke, på forhånd 
afgrænses kundesegmenter, kunne omfattes af den 
foreslåede regulering. 

Bestemmelsen svarer til den gældende bestemmel- 
se i § 15, stk. 3, i lov om konkurrence- og forbruger- 
forhold på teleområdet, dog med den forskel, at be- 
myndigelsen til at fastsætte regler foreslås overført til 
justitsministeren. Baggrunden herfor er, at de hensyn, 
der varetages gennem fastsættelse af regler i medfør af 
denne bestemmelse, i højere grad vil være af krimina- 
litetsbekæmpende karakter end af telepolitisk karak- 
ter. § 15, stk. 3, foreslås samtidig ophævet, jf. lovfor- 
slagets § 3, nr. 1. 

De administrative forskrifter vil f.eks. kunne omfat- 
te regler om døgnbemanding af kontaktpunkter vedrø- 
rende etablering af aflytning og indhentelse af teleop- 
lysninger mv., sikkerhedsgodkendelse af personale, 
der håndterer fortroligt materiale samt afklaring af, 
hvem pligten til at bistå politiet påhviler. Den sidste 
problemstilling opstår, når de fysiske installationer på 
den ene side og kundeforholdet på den anden side lig- 
ger hos forskellige selskaber. 

Der tilsigtes imidlertid ikke hermed en udtømmen- 
de angivelse af, hvilke forhold der kan reguleres. For- 
målet med bestemmelsen er, at der løbende kan tages 
højde for praktiske og tekniske problemer, der måtte 
opstå i forbindelse med samarbejdet mellem politiet 
og udbyderne. 

Der henvises i øvrigt til pkt. 3.2, herunder pkt. 
3.2.1. og 3.2.2., i de almindelige bemærkninger til 
lovforslaget. 

Efter den foreslåede bestemmelse i retsplejelovens 
§ 786, stk. 6, vil forsætlig eller uagtsom overtrædelse 
af logningspligten kunne straffes med bøde. Der kan 
endvidere pålægges selskaber mv. (juridiske perso- 
ner) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapi- 
tel. 

Efter den foreslåede bestemmelse i retsplejelovens 
§ 786, stk. 7, vil der kunne fastsættes regler om bøde- 
straf for forsætlig eller uagtsom overtrædelse af de ud- 
fyldende regler om logningspligten, jf. stk. 4, 2. pkt., 
og om praktisk bistand til politiet i forbindelse med 
indgreb i meddelelseshemmeligheden, jf. stk. 5. Der 
kan endvidere fastsættes bestemmelser om at pålægge 
selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter 
reglerne i straffelovens 5. kapitel. 

Til nr. 4 (retsplejelovens § 791 b) 

Bestemmelsen i stk. 1 indebærer, at politiet -  uden 
at være til stede der, hvor et informationssystem be- 
nyttes -  ved hjælp af edb-programmer eller andet ud- 
styr løbende kan aflæse ikke offentligt tilgængelige 
oplysninger i informationssystemet. Det foreslås, at 
indgrebet betegnes som »dataaflæsning«. 

Den foreslåede bestemmelse giver adgang for poli- 
tiet til at foretage dataaflæsning i et infonnationssy- 
stem af oplysninger, der ikke er offentligt tilgængeli- 
ge. Aflæsning af oplysninger som er offentligt tilgæn- 
gelige, således at politiet har fri adgang hertil -  f.eks. 
fordi oplysningerne er lagt ud på en offentligt tilgæn- 
gelig hjemmeside på Internettet -  udgør ikke i sig selv 
et straffeprocessuelt tvangsindgreb og er derfor ikke 
omfattet af reglen om dataaflæsning. 

Ved et informationssystem forstås en computer el- 
ler andet databehandlingsanlæg. Omfattet heraf er 
navnlig personlige computere, herunder både statio- 
nære og bærbare computere. Også andet elektronisk 
udstyr vil imidlertid kunne være omfattet af bestem- 
melsen, hvis udstyret har funktioner svarende til dem, 
der findes i personlige computere. Det gælder således 
elektronisk udstyr, der kan anvendes til at oprette 
og/eller behandle dokumenter, billeder og lyde, udfø- 
re regnskabsfunktioner og lignende, herunder også 
hvis sådanne funktioner senere forekommer i kombi- 
nation med andet elektronisk udstyr, f.eks. et fjernsyn. 
Bestemmelsen vil således f.eks. omfatte en elektro- 
nisk kalender, som er indrettet så den ud over anven- 
delsen som kalender, desuden kan anvendes til at sen- 
de og modtage elektroniske meddelelser samt indhen- 
te oplysninger fra Internettet mv. 

Indgreb i form af dataaflæsning omfatter bl.a. den 
situation, hvor politiet ved hjælp af et såkaldt »sniffer- 
program«, får tilsendt kopi af samtlige indtastninger, 
som brugeren af edb-udstyret foretager, herunder åb- 
ning af computeren, oprettelse af nye dokumenter og 
regnskaber mv. og nye indtastninger i allerede eksi- 
sterende dokumenter, eller af visse nærmere angivne 
indtastninger. 
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Sådanne edb-programmer kan endvidere gøre det 
muligt for politiet automatisk og uden den pågælden- 
des vidende at modtage kopi af e-post, der afsendes 
fra en computer, og af opslag på Internettet, der fore- 
tages på computeren. En kendelse om aflæsning i 
medfør af den foreslåede bestemmelse vil også omfat- 
te aflæsning af elektroniske meddelelser, der modta- 
ges i computeren. Det er ikke et krav, at den elektro- 
niske meddelelse skal være åbnet og læst af modtage- 
ren, men den skal være modtaget af den computer, 
som indgrebet omfatter. 

For elektroniske meddelelser, som er under forsen- 
delse, gælder reglerne om indgreb i meddelelseshem- 
meligheden i retsplej elovens kapitel 71. 

Dataaflæsning af computere mv. i medfør af be- 
stemmelsen kan ske ved hjælp af (teknisk) udstyr, der 
fysisk installeres i computeren, eller, i det omfang det- 
te er teknisk muligt, ved at edb-programmer eller lig- 
nende sendes til den pågældende computer. Det for- 
udsættes, at rettens tilladelse til aflæsning også giver 
politiet mulighed for at skaffe sig adgang til det på- 
gældende edb-udstyr, hvis dette er nødvendigt for at 
installere det tekniske udstyr, der skal anvendes ved 
indgrebet, sådan som det også i dag gælder med hen- 
syn til installation af rumaflytningsudstyr og udstyr til 
observation af personer i bolig og andre husrum. 

Indgrebet kan således indebære en løbende under- 
søgelse fra et andet sted af det materiale, der til enhver 
tid kan findes i computeren. 

Den foreslåede regel begrænser ikke den adgang, 
der er efter de gældende regler om ransagning til at til- 
vejebringe oplysninger af denne art. Ligeledes berøres 
adgangen til efter reglerne om indgreb i meddelel- 
seshemmeligheden at få teleoplysninger eller at »af- 
lytte« elektroniske meddelelser ikke af den foreslåede 
nye bestemmelse. 

Hvis et indgreb kun indebærer, at der sker »aflyt- 
ning« af elektroniske meddelelser, kan dette fortsat 
ske efter reglerne om aflytning af telefonsamtaler eller 
anden tilsvarende telekommunikation, også når en så- 
dan aflytning sker ved hjælp af teknisk udstyr, der har 
lighed med det, som er omfattet af reglen i § 791 b. 

Det foreslås, at betingelserne for indgreb i form af 
dataaflæsning udformes med udgangspunkt navnlig i 
de regler, som i dag gælder for indgreb i meddelel- 
seshemmeligheden, jf. § 781, stk. 1, og for hemmelig 
ransagning, jf. § 799. Det foreslås således som betin- 
gelse, at indgrebet må antages at være af afgørende 
betydning for efterforskningen, og at der er bestemte 
grunde til at antage, at den pågældende computer mv. 
anvendes i forbindelse med forbrydelsen. 

Det skal for det første efter stk. 1, nr. 1, være en be- 
tingelse, at der er bestemte grunde til at antage, at et 
informationssystem anvendes af en mistænkt i forbin- 
delse med planlagt eller begået kriminalitet som 
nævnt i nr. 3. Kravet om, at der skal være bestemte 
grunde til den nævnte antagelse, svarer til det krav, 
der stilles ved bestemmelsen i § 781, stk. 1, nr. 1, om 
indgreb i meddelelseshemmeligheden, og ved be- . 
stemmelsen i § 791 a, stk. 3, nr. 1, om observation af 
personer i bolig eller andre husrum. 

Det skal endvidere kunne antages, at det pågælden- 
de informationssystem benyttes i forbindelse med ud- 
førelsen af den kriminalitet, der er nævnt i stk. 3. 

Det er uden betydning, hvem informationssystemet 
tilhører. Indgrebet kan således rettes mod mistænktes 
eget edb-udstyr eller f.eks. en privat computer, der til- 
hører en anden end den mistænkte, eller mistænktes 
computer på arbejdspladsen, uanset om computeren 
også benyttes af andre. Såfremt betingelserne for da- 
taaflæsning i øvrigt er opfyldt -  herunder kravet i 
.§ 791 b om proportionalitet - kan der således også ske 
dataaflæsning af computere på biblioteker, internetca- 
féer og lignende. Dette adskiller sig ikke fra, hvad der 
gælder for telefonaflytning. 

I stk. 1, nr. 2, foreslås, at indgrebet kan foretages, 
hvis det er af afgørende betydning for efterforsknin- 
gen (indikationskravet), jf. herved også det tilsvaren- 
de krav i §781, stk. 1, nr. 2 (indgreb i meddelel- 
seshemmeligheden), i § 791 a, stk. 3, nr. 2 (observati- 
on af personer i bolig eller andre husrum) og i § 799, 
stk. 1, 1. pkt. (hemmelig ransagning). 

Ved denne betingelse angives, at indgrebet skal 
have en meget væsentlig betydning for efterforsknin- 
gen af den pågældende sag, men bestemmelsen inde- 
bærer ikke, at indgrebet skal være den eneste mulig- 
hed for efterforskning i sagen, eller at andre af de 
straffeprocessuelle indgreb i retsplejeloven ikke sam- 
tidig kan anvendes. 

Kriminalitets kravet i stk. 1, nr. 3, foreslås udfor- 
met, således at indgreb i form af dataaflæsning kan 
foretages, hvis efterforskningen angår en forsætlig 
overtrædelse af straffelovens kapitel 12 og kapitel 13 " 
eller en overtrædelse af straffelovens §§ 180, 183, 
stk. 1 og 2, 183 a, 186, stk. 1, 187, stk. 1, 191, 192 a 
og 237. Dette svarer til kriminalitetskravet ved hem- 
melig ransagning. 

Der er således ikke mulighed for at iværksætte da- 
taaflæsning i medfør af den foreslåede bestemmelse 
på grundlag om en mistanke om, at computerudstyr 
f.eks. anvendes til fremstilling af falske pas eller andre 
falske dokumenter, medmindre der samtidig forelig- 
ger mistanke om, at fremstillingen sker som et led i 
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forberedelsen af en af de i bestemmelsen nævnte al- 
vorlige lovovertrædelser -  f.eks. flykapring. 

Stk. 2 indeholder en proportionalitetsgrundsætning 
svarende til reglen i § 782, stk. 1, om indgreb i med- 
delelseshemmeligheden og § 791 a, stk. 5, om obser- 
vation. 

Efter stk. 3 skal kompetencen til at træffe bestem- 
melse om aflæsning af computere mv. efter den fore- 
slåede § 791 b -  ligesom ved indgreb i meddelel- 
seshemmeligheden, observation og hemmelig ransag- 
ning -  henhøre under retten. Bestemmelsen henviser 
til kompetencebestemmelsen i § 783 om indgreb i 
meddelelseshemmeligheden. 

I en kendelse, der tillader aflæsning, må det angi- 
ves, hvilket informationssystem (computer eller lig- 
nende databehandlingsanlæg) indgrebet skal angå, jf. 
de foreslåede bestemmelser i § 791 b, stk. 3, 1. og 2. 
pkt. Er det ikke muligt for politiet at give nærmere op- 
lysninger om edb-udstyrets fabrikat, nummer eller lig- 
nende, der entydigt kan identificere dette, kan der i 
stedet afsiges kendelse om, at indgrebet skal angå det 
edb-udstyr, der benyttes på et bestemt, nærmere af- 
grænset sted, f.eks. en bestemt privatadresse eller et 
bestemt kontor på en arbejdsplads. 

En computer eller andet tilsvarende edb-udstyr kan 
efter omstændighederne også identificeres ved en an- 
givelse af, hvem der har rådighed herover, f.eks. den 
bærbare computer, som tilhører den mistænkte. 

Efter § 783, stk. 2, skal der i kendelsen fastsættes et 
tidsrum, inden for hvilket indgrebet kan foretages. 
Tidsrummet skal være så kort som muligt og må ikke 
overstige 4 uger. Tidsrummet kan forlænges ved en ny 
kendelse, men højst med 4 uger ad gangen. 

Den foreslåede regel i stk. 4 indebærer, at en række 
af de regler, der gælder for indgreb i meddelelseshem- 
meligheden og for observation af personer i bolig eller 
andet husrum, også skal finde anvendelse ved aflæs- 
ning af registreringer i computere mv. 

Således gælder bestemmelserne i § 788, stk. 1, 3 og 
4, om efterfølgende underretning om indgrebet. En 
bestemmelse, der erstatter § 788, stk. 2, om hvem der 
skal have underretning om et foretaget indgreb, fore- 
slås udformet sådan, at underretningen skal gives til 
den, der har rådigheden over computeren. Underret- 
ning skal således normalt gives til ejeren af den på- 
gældende computer mv. En bruger, som ikke er ejer af 
en computer mv., kan dog have en sådan rådighed 
over denne, at underretning skal ske til den pågælden- 
de, f.eks. hvis der er foretaget aflæsning af en compu- 
ter, som en arbejdsgiver har stillet til rådighed for en 
arbejdstager i dennes hjem. 

Stk. 4 henviser endvidere til § 782, stk. 2, hvorefter 
der ikke må foretages aflytning mv. med hensyn til 
den mistænktes forbindelse med personer, der efter 
§ 170 er udelukket fra at afgive forklaring som vidne, 
til §§ 784-785 om advokatbeskikkelse, § 789 om po- 
litiets adgang til at anvende de oplysninger, der er 
fremkommet ved indgrebet, og § 791 om politiets ad- 
gang til at opbevare det fremkomne materiale. 

Der henvises i øvrigt til pkt. 3.4.2. 

Til nr. 5 (retsplejelovens § 799, stk. 1, 1. pkt.) 
Bestemmelsen indebærer en udvidelse af politiets 

adgang til at foretage ransagning uden at mistænkte 
eller andre gøres bekendt hermed (hemmelig ransag- 
ning). Efter den foreslåede bestemmelse kan der såle- 
des foretages hemmelig ransagning, såfremt det er af 
afgørende betydning for efterforskningen, at ransag- 
ningen foretages, uden at den mistænkte eller andre 
gøres bekendt hermed, hvis efterforskningen angår en 
forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitel 12 eller 
13 eller en overtrædelse af straffelovens §§ 180, 183, 
stk. 1 og 2, 183 a, 186, stk. 1, 187, stk. 1, 191, 192 a 
eller 237. 

Der henvises i øvrigt til pkt. 3.3.2.1. i de almindeli- 
ge bemærkninger. 

Til nr. 6 (retsplejelovens § 799, stk. 3.) 
Bestemmelsen indeholder en ny regel, hvorefter 

retten ved en kendelse, der tillader politiet at foretage 
ransagning, uden at mistænkte eller andre gøres be- 
kendt hermed (hemmelig ransagning), kan tillade, at 
der gennemføres gentagne ransagninger. 

Der henvises i øvrigt til pkt. 3.3.2.2. i de almindeli- 
ge bemærkninger. 

Ved forslaget gives der adgang til, at retten kan til- 
lade politiet at foretage flere enkeltstående hemmelige 
ransagninger. Politiet må ved anmodningen til retten 
om en sådan kendelse oplyse om baggrunden for, at 
der findes behov for at foretage mere end en enkelt 
ransagning. 

Der skal efter bestemmelsen i retsplejelovens 
§ 783, stk. 2, fastsættes et tidsrum på indtil 4 uger, in- 
den for hvilket indgrebene skal foretages. Retten kan 
således fastsætte en kortere tidsfrist for indgrebene. 
Der skal endvidere i rettens kendelse træffes nærmere 
bestemmelse om antallet af ransagninger, som politiet 
kan gennemføre inden for den fastsatte frist. 

Det følger i øvrigt af henvisningen i retsplejelovens 
§ 799, stk. 2, til § 783, stk. 3, at politiet kan gennem- 
føre uopsættelige indgreb uden forudgående retsken- 
delse, og at politiet i så fald snarest muligt og inden 24 
timer fra indgrebets iværksættelse skal forelægge det- 
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te for retten. Det vil næppe i praksis forekomme, at 
politiet inden for 24 timer får behov for at gennemføre 
flere enkeltstående ransagninger uden umiddelbar un- 
derretning, men hvis dette sker, gælder fristen på 24 
timer for forelæggelse for retten for hvert enkelt ind- 
greb. 

Gentagne hemmelige ransagninger sker i øvrigt un- 
der de betingelser, der er fastsat i § 799, stk. 1 og 2. 

Til nr. 7 (retsplejelovens § 802, stk. 2, nr. 2, § 805, 
stk. 3, og § 807 d, stk. 2, l.pkt.) 

Ændringen af bestemmelsen i retsplejelovens 
§ 802, stk. 2, nr. 2, giver adgang til beslaglæggelse af 
en mistænkt persons gods i tilfælde, hvor betingelser- 
ne for konfiskation efter den nye bestemmelse i § 77 
a, 2. pkt., er opfyldt. Beslaglæggelse med henblik på 
konfiskation efter straffelovens § 77 a, 1. pkt., af gen- 
stande, som en mistænkt har rådighed over, skal fort- 
sat ske med hjemmel i retsplejelovens § 802, stk. 1. 

Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 1, 
nr. 2, hvor straffelovens § 77 a foreslås udvidet til at 
omfatte konfiskation af andre formuegoder (end gen- 
stande), herunder penge. 

Det følger af bestemmelsen i retsplejelovens § 807 
b, at beslaglæggelsen alene har virkning som arrest. 
En arrest sikrer, at sigtede ikke ved sine egen disposi- 
tioner over sin formue forringer denne. Beslaglæggel- 
sen hindrer imidlertid ikke, at sigtedes øvrige kredito- 
rer søger sig fyldestgjort gennem udlæg og efterføl- 
gende tvangsauktion eller ved sigtedes konkurs. 

Ændringen af retsplejelovens § 805, stk. 3, medfø- 
rer, at både beslaglæggelse efter retsplejelovens 
§ 802, stk. 2, (mistænkte) og § 803, stk. 1, 2. pkt. (ik- 
ke-mistænkte) ligestilles med de regler, der gælder for 
foretagelse af arrest (retsplejelovens § 631, stk. 2, jf. 
§§ 509-516), således at der alene kan foretages be- 
slaglæggelse i de tilfælde, hvor der efter de fogedret- 
lige regler er adgang til udlæg. 

Efter § 807 d, stk. 2, 1. pkt., skal gods, der er be- 
slaglagt efter blandt andet § 802 anvendes først til fyl- 
destgørelse af forurettedes krav på erstatning, dernæst 
det offentliges krav på sagsomkostninger, dernæst 
konfiskation efter straffelovens § 75, stk. 1,1. pkt., 2. 
led, og 2. pkt., og stk. 3, og § 76 a, stk. 5, og dernæst 
bødekrav, medmindre retten træffer anden bestem- 
melse herom. Efter lovforslaget skal denne ændring 
også gælde beslaglæggelse med henblik på konfiska- 
tion efter straffelovens § 77 a, 2. pkt. 

Til nr. 8 (retsplejelovens § 803) 
Ændringen, der er en konsekvens af den foreslåede 

I udvidelse af straffelovens § 77 a til at omfatte andre 

formuegoder (end genstande), herunder penge, giver 
adgang til beslaglæggelse af formuegoder, som en 
person, der ikke er mistænkt, har rådighed over, hvis 
der er grund til at antage, at formuegoderne bør konfi- 
skeres. 

Beslaglæggelse med henblik på konfiskation efter 
straffelovens § 77 a, 1. pkt., af genstande, som en per- 
son, der ikke er mistænkt, har rådighed over, skal fort- 
sat ske med hjemmel i retsplejelovens § 803, stk. 1,1. 
pkt. 

Til nr. 9 (retsplejelovens § 806, stk. 3, 1. pkt.) 
Den foreslåede ændring af § 806, stk. 3, 1. pkt., in- 

debærer, at politiet på tilsvarende måde som ved be- 
slaglæggelse får adgang til træffe en foreløbig beslut- 
ning om pålæg af edition i tilfælde, hvor indgrebets 
øjemed ville forspildes, hvis retskendelse skulle af- 
ventes (»periculum in mora«). 

Som ved beslaglæggelse skal politiet, hvis den, som 
indgrebet retter sig imod, fremsætter anmodning om 
det, snarest muligt og senest inden 24 timer forelægge 
sagen for retten, der herefter ved kendelse afgør, om 
editionspålægget kan godkendes. Politiet skal vejlede 
den pågældende om adgangen til at få spørgsmålet om 
beslaglæggelsens lovlighed indbragt for retten. 

Der henvises i øvrigt til pkt. 3.5 i de almindelige be- 
mærkninger. 

Til nr. 10 (retsplejelovens § 807 b, stk. 1, og § 807 d, 
stk. 1, 1. pkt.) 

Der er tale om konsekvensændringer som følge af 
lovforslagets § 2, nr. 7 og 8. 

Efter retsplejelovens § 807 b, stk. 1, medfører be- 
slaglæggelse til sikring af bevismidler, genstands- og 
udbyttekonfiskation og vindikation, at der hverken 
ved aftale eller kreditorforfølgning kan foretages dis- 
positioner over det beslaglagte, som er i strid med ind- 
grebets formål. Med ændringen præciseres, at alene 
beslaglæggelse efter § 803, stk. 1,1. pkt., er omfattet 
af § 807 b, stk. 1. 

Af retsplejelovens § 807 d, stk. 1, følger, hvornår 
en rådighedsberøvelse som følge af beslaglæggelse 
ophører. Med ændringen præciseres, at alene beslag- 
læggelse efter § 803, stk. l, l. pkt., er omfattet af reg- 
len i § 807 d, stk. 1. 

Til nr. 11 (retsplejelovens § 807 b, stk. 2, og § 807 d, 
stk. 2, 1. pkt.) 

Der er alene tale om konsekvensændringer som føl- 
ge af lovforslagets § 2, nr. 7 og 8. 

Med ændringen præciseres, at beslaglæggelse efter 
§ 803, stk. 1, 2. pkt., (beslaglæggelse hos ikke-mis- 
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tænkte med henblik på konfiskation efter den nye be- 
stemmelse i straffelovens § 77 a, 2. pkt.) skal behand- 
les efter samme regler som en beslaglæggelse efter 
§ 802, stk. 2 (beslaglæggelse hos en mistænkt med 
samme sigte). 

Til § 3 

Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på 
telemarkedet 

Til nr. 1 (§15, stk. 3) 
Dette forslag er en konsekvens af forslaget om ind- 

førelse af bemyndigelsesbestemmelsen i retsplejelo- 
vens § 786, stk. 5, jf. lovforslagets § 2, nr. 3. 

Ophævelsen af adgangen for forskningsministeren 
(nu ministeren for videnskab, teknologi og udvikling) 
til efter forhandling med justitsministeren at fastsætte 
nærmere regler om udbyderens bistand til politiet i 
forbindelse med indgreb i meddelelseshemmelighe- 
den skal således ses i sammenhæng med forslaget om 
indførelse af en tilsvarende bemyndigelse til justits- 
ministeren. 

Der henvises i øvrigt til pkt. 3.2 i de almindelige be- 
mærkninger til lovforslaget. 

Til nr. 2 (§ 34, stk. 5) 
Den foreslåede bestemmelse vil give politiet ad- 

gang til forsyningspligtudbyderens landsdækkende 
nummeroplysningstjeneste, jf. § 34, stk. 4, nr. 2, i lov 
om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarke- 
det. Nummeroplysningsdatabasen indeholder alle te- 
lefonnumre, der er tildelt slutbrugere og anvendes 
som slutbrugernUlme. 

Politiet vil på denne baggrund kunne hente oplys- 
ninger direkte i databasen uden at betingelserne for 
edition skal være opfyldt, og politiet vil således have 
(on-line) adgang til basen i samme omfang som den 
offentlige alarmtjeneste i dag har adgang. Formålet 
hermed er at give politiet en bedre og mere effektiv 
adgang til abonnentoplysninger. 

Der henvises i øvrigt til pkt. 3.2.3. i de almindelige 
bemærkninger til lovforslaget. 

Til J 4 

Våbenloven 
Den forslåede tilføjelse til § 5 i våbenloven præci- 

serer, at forbudet i § 5 mod at tilvirke faste stoffer, væ- 
sker eller luftarter, som ved spredning virker skade- 
voldende, bedøvende eller irriterende, ikke kun om- 
fatter fremstilling af kemiske og biologiske våben, 

men også udvikling af disse våben. Tilføjelsen udvi- 
der endvidere forbudet til at omfatte forskning. 

Det bemærkes, at der efter praksis ikke gives tilla- 
delse efter § 5, da konventionen af 10. april 1972 om 
forbud mod udvikling, fremstilling og oplagring af 
bakteriologiske (biologiske) våben og toksinvåben 
samt om disse våbens tilintetgørelse og konventionen 
af 13. j anuar 1993 om forbud mod udvikling, fremstil- 
ling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og så- 
danne våbens tilintetgørelse bl.a. er forpligtet til ildee 
at udvikle eller fremstille biologiske eller kemiske vå- 
ben. 

Der henvises i øvrigt til pkt. 2.3.3. i de almindelige 
bemærkninger til lovforslaget 

Til § 5 

Udleverings loven 

Til nr. 1 (udleveringslovens § 2) 
Efter den gældende bestemmelse kan en dansk 

statsborger ikke udleveres -  hverken til strafforfølg- 
ning eller straffuldbyrdelse. 

Forslaget indebærer, at det bliver muligt i visse si- 
tuationer at udlevere en dansk statsborger til straffor- 
følgning (men ikke straffuldbyrdelse) i udlandet, hvis 
den pågældende er sigtet eller tiltalt for at have begået 
en alvorlig forbrydelse, eller hvis den pågældende har 
en mere begrænset tilknytning til Danmark. 

Der henvises i øvrigt til pkt. 4.3 i de almindelige be- 
mærkninger til lovforslaget. 

Til nr. 2 (udleveringslovens § 2 a) 
Som konsekvens af den foreslåede adgang til at ud- 

levere danske statsborgere, jf. forslagets § 5, nr. 1, 
foreslås den gældende bestemmelse i udleveringslo- 
vens § 3, stk. 1, om udlevering af personer uden dansk 
statsborgerskab, af systematiske grunde udskilt til en 
selvstændig bestemmelse i § 2 a, idet de nugældende 
bestemmelser i udleveringslovens § 3, stk. 2-5, efter 
forslaget bliver fællesbestemmelser for udlevering af 
danske statsborgere (§ 2) og andre (§ 2 a). 

Den foreslåede formulering af § 2 a er delvist en 
konsekvensændring af indsættelsen af en hjemmel til 
at udlevere danske statsborgere til strafforfølgning i 
udlandet. Den foreslåede ændring skal tydeliggøre, at 
§ 2 a omfatter udlevering af personer, der ildce er dan- 
ske statsborgere (jf. tilføjelsen af ordene »af en udlæn- 
ding«), mens § 2 som affattet ved denne lov, omhand- 
ler udlevering af personer, der er danske statsborgere. 
Der er ikke med denne ændring tilsigtet nogen æn- 
dring af reglens anvendelsesområde. 
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Med udtrykket »udlænding« forstås således perso- 
ner, der (udelukkende) har et andet statsborgerskab 
end dansk, eller som er statsløse. Personer, som både 
har dansk og udenlandsk statsborgerskab (dobbelt 
statsborgerskab), omfattes af den foreslåede §2 om 
udlevering af danske statsborgere. 

Endvidere fastsættes kriminalitetskravet i 2. pkt., 
således at ordlyden bringes i overensstemmelse med 
artikel 2, stk. 1, i den europæiske udleveringskonven- 
tion fra 1957. Det er herefter en betingelse for, at ud- 
levering af en udlænding fra Danmark til en stat uden 
EU kan tillades, hvis den strafbare handling efter 
dansk ret kan straffes med fængsel i mindst 1 år (og 
ikke som hidtil handlinger, der kan medføre højere 
straf end fængsel i 1 år). 

Til nr. 3 og 5 (udleveringslovens §3) 
Der er tale om en konsekvensændringer som følge 

af den foreslåede adgang til at udlevere danske stats- 
borgere og udskillelsen af den hidtidige bestemmelse 
i udleveringslovens § 3, stk. 1, til en selvstændig be- 
stemmelse i § 2 a 0111 udlevering af udlændinge, jf. 
forslagets § 5, nr. 1 og 2. 

Til nr. 4 (udleveringslovens § 3, stk. 2, nr. 1) 
Ændringen af ordet »frihedsstraf« til »fængsel« er 

en konsekvensændring som følge af afskaffelsen af 
hæftestraffen, jf. lov nr. 433 af 31. maj 2000. 

Til nr. 6 (udleveringslovens §, 5), 
Efter udleveringslovens § 5, stk. 3, finder forbudet 

mod at nægte udlevering for politiske lovovertrædel- 
ser mv., jf. udleveringslovens § 5, stk. 2, ikke anven- 
delse ved udlevering til en medlemsstat i Den Euro- 
pæiske Union, når handlingen er omfattet af artikel 1 
eller 2 i den europæiske konvention om bekæmpelse 
af terrorisme, dvs. grove forbrydelser, der retter sig 
mod personers liv, fysiske integritet eller frihed, f.eks. 
kapring af og sabotage mod luftfartøjer, grove forbry- 
delser mod diplomater mv., bortførelse, gidseltagning 
mv. og anvendelse af bomber, granater, raketter mv., 
der rummer fare for personer. 

Endvidere finder forbudet ikke anvendelse ved ud- 
levering for en handling, der er omfattet af artikel 2, 
jf. artikel 1 i FN-konventionen til bekæmpelse af ter- 
rorbombninger, jf. udleveringslovens § 5, stk. 4. 

Med lovforslaget foreslås det at samle de gældende 
stk. 3 og 4 i et stykke. Endvidere foreslås det, at for- 
budet mod at nægte udlevering for politiske forbrydel- 
ser udvides til også at omfatte handlinger omfattet af 
artikel 2, jf. artikel 1 i FN's terrorfinansieringskon- 
vention. Endelig foreslås det, at en udleveringsan- 

modning vedrørende en handling omfattet af artikel 1 
eller 2 i den europæiske konvention om bekæmpelse 
af terrorisme fra 1977 skal være omfattet af undtagel- 
sesbestemmelsen i det foreslåede stk. 3, uanset om der 
er tale om et EU-land eller en anden europæisk stat, 
der har ratificeret 1977-konventionen. 

Begrebet »omfattet af« indebærer både, at den kon- 
krete handling skal kunne henføres til en af de nævnte 
konventionsbestemmelser, samt at den stat, der anmo- 
der om udlevering, skal have ratificeret den pågæl- 
dende konvention. 

Om en overtrædelse er omfattet af artikel 2, jf. arti- 
kel 1, i FN-konventionen til bekæmpelse af finansie- 
ring af terrorisme, afhænger af en konkret vurdering. 
Den berørte person kan efter omstændighederne kræ- 
ve en beslutning om udlevering for en handling, som 
anses for omfattet af de nævnte bestemmelser, ind- 
bragt for domstolene, så udlevering først kan finde 
sted, når beslutningen er fundet lovlig ved endelig 
retskendelse, jf. udleveringslovens §§ 16 og 17. 

Den nye bestemmelse indebærer, at udlevering ikke 
kan nægtes, når nægtelsen udelukkende begrundes 
med, at den forbrydelse, som udlevering angår, er en 
politisk forbrydelse mv. At den pågældende tilhører 
en frihedsbevægelse eller lignende, som man fra 
dansk side sympatiserer med, kan derfor som ud- 
gangspunkt ikke begrunde, at udlevering nægtes. 

Udlevering kan dog efter omstændighederne fortsat 
nægtes med henvisning til andre bestemmelser i udle- 
veringsloven, f.eks. § 6, hvorefter udlevering ikke må 
finde sted, hvis der er fare for, at den pågældende efter 
udleveringen på grund af sin afstamning, sit tilhørs- 
forhold til en bestemt befolkningsgruppe, sin religiøse 
eller politiske opfattelse eller i øvrigt på grund af po- 
litiske forhold vil blive udsat for forfølgelse, som ret- 
ter sig mod den berørte persons liv eller frihed eller i 
øvrigt er af alvorlig karakter. 

Det vil også være muligt at afslå udlevering, hvis 
det i særlige tilfælde, navnlig under hensyn til den på- 
gældendes alder, helbredstilstand eller andre personli- 
ge forhold må antages, at udlevering ville være ufor- 
enelig med humanitære hensyn, jf. udleveringslovens 
§7. 

Endelig kan udlevering fortsat kun ske på vilkår, at 
dødsstraf ikke fuldbyrdes for den pågældende hand- 
ling, jf. § 10, nr. 3. 

Til nr. 7 (udleveringslovens § 13 og § 19, stk. 1) 

Ændringen indebærer en ajourføring af henvisnin- 
gerne til retsplejelovens regler om beslaglæggelse og 
edition. 
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Den foreslåede tilføjelse af en henvisning til rets- 
plejelovens regler om andre efterforskningsskridt (fo- 
toforevisning, konfrontation og efterlysning) skal ses 
i lyset af, at disse efterforskningsskridt indtil lov nr. 
229 af 21. april 1999 ikke var lovregulerede. Idet ikke 
mindst reglerne om efterlysning i retsplejelovens 
§ 818 og § 819 vil kunne være relevante i forbindelse 
med en sag om udlevering, foreslås en generel henvis- 
ning til retsplejelovens kap. 75 a. 

Til 3 6 

Den nordiske udleveringslov 

Til nr. 1 (§ 11, I. pkt., og § 16, stk. 1, l.pkt.) 
Den foreslåede tilføjelse af en henvisning til rets- 

plejelovens regler om andre efterforskningsskridt (fo- 
toforevisning, konfrontation og efterlysning) skal ses 
i lyset af, at disse efterforskningsskridt indtil lov nr. 
229 af 21. april 1999 ikke var lovregulerede. Idet ikke 
mindst reglerne om efterlysning i retsplejelovens 
§ 818 og § 819 vil kunne være relevante i forbindelse 
med en sag om udlevering, foreslås en generel henvis- 
ning til retsplejelovens kap. 75 a. 

Til § 7 
Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter be- 

kendtgørelsen i Lovtidende. 
Det foreslås dog, at tidspunktet for ikrafttrædelsen 

af retsplejelovens § 786, stk. 4 og 6, (logningspligt for 
udbydere af telenet og teletrafik) fastsættes af justits- 
ministeren. 

Endvidere foreslås det, at § 5, nr. 1 -6, om ændringer 
i udleveringsloven finder anvendelse i sager, hvor der 
fremsættes anmodning om udlevering efter lovens 
ikrafttræden, uanset om lovovertrædelsen er begået 
før lovens ikrafttræden. 

Det foreslås dog, at § 5, stk. 3, nr. 3, i lov om udle- 
vering af lovovertrædere, som affattet ved denne lovs 
§ 5, nr. 6, først finder anvendelse på anmodninger om 
udlevering, der fremsættes efter, at FN-konventionen 
til bekæmpelse af finansiering af terrorisme er trådt i 
kraft mellem Danmark og vedkommende fremmede 
stat. 

Til 3 8 
Ordningen med pligtmæssig logning af oplysninger 

om teletrafik til brug for efterforskning og retsforfølg- 
ning af strafbare forhold er en nyskabelse i forhold til 
den gældende retstilstand. Forslaget om, at den nær- 
mere tekniske udmøntning skal ske administrativt, gi- 
ver i vid udstrækning mulighed for løbende at tage 
højde for det praktiske behov for logning og den tek- 
niske udvikling på området. Den foreslåede bestem- 
melse i retsplejelovens § 786, stk. 4, indebærer imid- 
lertid, at der skal ske pligtmæssig registrering og op- 
bevaring i 1 år af oplysningerne. 

Justitsministeriet finder det på denne baggrund hen- 
sigtsmæssigt, at ordningen evalueres nogle år efter 
dens iværksættelse. Bestemmelsen i lovforslagets § 8 
indebærer, at ordningen i folketingsåret 2005-06 skal 
tages op til fornyet overvejelse. 

Til § 9 
Bestemmelsen indebærer, at loven ildce gælder for 

Færøerne og Grønland. 
Lovens § 1 (ændringer af straffeloven) kan dog sæt- 

tes i kraft helt eller delvist for Færøerne ved kongelig 
anordning. For Grønland gælder der en særlig krimi- 
nallov, og der er derfor ikke foreslået en hjemmel til 
at sætte loven i kraft for Grønland. 

Endvidere kan lovens § 5 (ændringer af udleve- 
ringsloven) sættes i kraft helt eller delvist for Færøer- 
ne og Grønland ved kongelig anordning. 
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Bilag 1 

International Convention for the Suppression 
of the Financing of Terrorism 
(New York, 9 December 1999) 

The States Parties to this Convention, 
Bearing in mind the purpose and principles of 

the Charter of the United Nations concerning the 
maintenance of international peace and security 
and the promotion of good-neighbourliness and 
friendly relations and cooperation among States, 

Deeply concerned about the worldwide esca- 
lation of acts of terrorism in all its forms and 
manifestations, 

Recalling the Declaration on the Occasion of 
the Fiftieth Anniversary of the United Nations, 
contained in General Assembly resolution 50/6 
of 24 October 1995, 

Recalling also all the relevant General Assem- 
bly resolutions on the matter, including resolu- 
tion 49/60 of 9 December 1994 and its annex in 
the Declaration on Measures to Eliminate Inter- 
national Terrorism, in which the States Members 
of the United Nations solemnly reaffirmed their 
unequivocal condemnation of all acts, methods 
and practices of terrorism as criminal and unjus- 
tifiable, wherever and by whomever committed, 
including those which jeopardize the friendly re- 
lations among States and peoples and threaten 
the territorial integrity and security of States, 

Noting that the Declaration on Measures to 
Eliminate International Terrorism also encour- 
aged States to review urgently the scope of the 
existing international legal provisions on the 
prevention, repression and elimination of terror- 
ism in all its forms and manifestations, with the 
aim of ensuring that there is a comprehensive le- 
gal framework covering all aspects of the matter, 

Recalling General Assembly resolution 
51/210 of 17 December 1996, paragraph 3, sub- 
paragraph (f), in which the Assembly called 
upon all States to take steps to prevent and coun- 
teract, through appropriate domestic measures, 
the financing of terrorist and terrorist organiza- 
tions, whether such financing is direct or indirect 
through organizations which also have or claim 
to have charitable, social or cultural goals or 
which are also engaged in unlawful activities as 
illicit arms trafficking, drug dealing , and racket- 

International konvention til bekæmpelse af 
finansieringen af terrorisme 

(New York, 9. december 1999) 
De i denne konvention deltagende stater, som 
har opmærksomheden henledt på de i De For- 

enede Nationers pagt fastlagte mål og principper 
med hensyn til opretholdelsen af international 
fred og sikkerhed og fremme af godt naboskab 
og venskabelige forbindelser og samarbejde 
mellem staterne, 

er dybt bekymrede over det stigende antal ter- 
rorhandlinger af enhver art i hele verden, 

erindrer om Erklæringen i anledning af De 
Forenede Nationers 50 års jubilæum, der var in- 
deholdt i generalforsamlingsresolution nr. 50/6 
af 24. oktober 1995, 

ligeledes erindrer om alle relevante general- 
forsamlingsresolutiòner om dette emne, herun- 
der resolution nr. 49/60 af 9. december 1994 
samt dens bilag om Erklæringen om foranstalt- 
ninger til eliminering af international terrorisme, 
hvori »De Forenede Nationers medlemsstater 
højtideligt på ny bekræfter deres utvetydige for- 
dømmelse af alle terrorhandlinger, -fremgangs- 
måder og -metoder som strafbare og uberettige- 
de, uanset hvor eller af hvem de begås, herunder 
sådanne, der bringer de venskabelige forbindel- 
ser mellem stater og befolkninger i fare og truer 
staternes territoriale integritet og sikkerhed«, 

bemærker, at Erklæringen om foranstaltninger 
til eliminering af international terrorisme også 
opfordrede staterne til øjeblikkelig at revidere 
rækkevidden af de eksisterende internationale 
lovbestemmelser vedrørende forebyggelse, un- 
dertrykkelse og afskaffelse af terrorisme af en- 
hver art og udførelse med henblik på at sikre, at 
der forefindes omfattende juridiske rammer, der 
dækker alle sagens aspekter, 

erindrer om stk. 3, litra f, i generalforsam- 
lingsresolution nr. 51/210 af 17. december 1996, 
hvori generalforsamlingen anmodede alle stater 
om at tage skridt til ved passende nationale for- 
anstaltninger at forebygge og modvirke finansie- 
ring af terrorister og terroristorganisationer, 
hvad enten disse finansieres direkte eller indi- 
rekte gennem organisationer, der også har eller 
hævder at have velgørende, sociale eller kultu- 
relle formål, eller som tillige er involveret i ulov- 
lig virksomhed som våbensmugling, narkotika- 
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eering, including the exploitation of persons for 
purpose of funding terrorist activities, and in 
particular to consider, where appropriate, adopt- 
ing regulatory measures to prevent and counter- 
act movements of funds suspected to be intended 
for terrorist purposes without impeding in any 
way the freedom of legitimate capital move- 
ments and to intensify the exchange of informa- 
tion concerning international movements of 
such funds, 

ecalling also General Assembly resolution 
52/165 of 15 December 1997, in which the As- 
sembly called upon States to consider, in partic- 
ular, the implementation of the measures set out 
in paragraphs 3 (a) to (f) of its resolution 51/210 
of 17 December 1996, 

Recalling further General Assembly resolu- 
tion 53/108 of 8 December 1998, in which the 
Assembly decided that the Ad Hoc Committee 
established by General Assembly resolution 
51/210 of 17 December 1996 should elaborate a 
draft international convention for the suppres- 
sion of terrorist financing to supplement related 
existing international instruments, 

Considering that the financing of terrorism is 
a matter of grave concern to the international 
community as a whole, 

Noting that the number and seriousness of acts 
of international terrorism depend in the financ- 
ing that terrorists may obtain, 

Noting also that existing multilateral legal in- 
struments do not expressly address such financ- 
ing, 

Being convinced of the urgent need to enhance 
international cooperation among States in devis- 
ing and adopting effective measures for the pre- 
vention of the financing of terrorism, as well as 
for its suppression through the prosecution and 
punishment of its perpetrators, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

For the purpose of this Convention: 

1. »Funds« means assets of every kind, wheth- 
er tangible or intangible, movable or immova- 
ble, however acquired, and legal documents or 
instruments in any form, including electronic or 
digital, evidencing title to, or interest in, such as- 

handel og pengeafpresning, herunder udnyttelse 
af personer for at få finansieret terroristvirksom- 
hed, og især, hvor det er relevant, at overveje 
vedtagelse af love, som skal forebygge og mod- 
virke bevægelser af midler, der mistænkes for at 
være tiltænkt terroristformål, uden på nogen 
måde at forhindre den frie bevægelighed af lov- 
lig kapital, og forstærke udvekslingen af oplys- 
ninger vedrørende de internationale bevægelser 
af sådanne midler, 

ligeledes erindrer om generalforsamlingsreso- 
lution nr. 52/165 af 15. december 1997, hvori 
generalforsamlingen anmodede staterne i særde- 
leshed at overveje indførelse af de foranstaltnin- 
ger, der er nævnt i stk. 3, litra a-f, i generalfor- 
samlingsresolution nr. 51/210 af 17. december 
1996, 

ydermere erindrer om generalforsamlingsre- 
solution nr. 53/108 af 8. december 1998, hvori 
generalforsamlingen besluttede, at det ved gene- 
ralforsamlingsresolution nr. 51/210 af 17. de- 
cember 1996 oprettede ad hoc-udvalg skulle ud- 
arbejde et udkast til en international konvention 
til bekæmpelse af finansiering af terrorvirksom- 
hed som supplement til beslægtede eksisterende 
internationale instrumenter, 

tager i betragtning, at finansiering af terroris- 
me vækker dyb bekymring hos det internationa- 
le samfund som helhed, 

bemærker, at antallet og alvoren af internatio- 
nale terrorhandlinger afhænger af den finansie- 
ring, som terrorister kan skaffe, 

ligeledes bemærker, at eksisterende multilate- 
rale retlige instrumenter ikke i tilstrældcelig grad 
sigter mod en sådan finansiering, 

er overbevist om, at der er et påtrængende be- 
hov for at forstærke det internationale samarbej- 
de mellem staterne med henblik på at finde frem 
til og vedtage effektive foranstaltninger til at 
forebygge og bekæmpe finansiering af terroris- 
me ved at retsforfølge og straffe gerningsmæn- 
dene dertil, 

er blevet enige om følgende: 

Artikel 1 
I denne konvention anvendes følgende udtryk 

med den angivne betydning: 
1. »Midler« omfatter aktiver af enhver art, 

hvad enten de er materielle eller immaterielle, 
løsøre eller fast ejendom, uanset erhvervelses- 
måde, samt juridiske dokumenter eller instru- 
menter i enhver form, herunder elektronisk og 
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sets, including, but not limited to, bank credits, 
travellers cheques, bank cheques, money orders, 
shares, securities, bonds, drafts, letters of credit. 

2. »A State or governmental facility« means 
any permanent or temporary facility or convey- 
ance that is used or occupied by representatives 
of a State, members of Government, the legisla- 
ture or the judiciary or by officials or employees 
or officials of an intergovernmental organization 
in connection with their official duties. 

3. »Proceeds« means any funds derived from 
or obtained, directly or indirectly, through the 
commission of an offence set forth in article 2. 

Article 2 

1. Any person commits an offence within the 
meaning of this Convention if that person by any 
means, directly or indirectly, unlawfully and 
wilfully, provides or collects funds with the in- 
tention that they should be used or in the knowl- 
edge that they are to be used, in full or in part, in 
order to carry out: 
a) An act which constitutes an offence within 

the scope of and as defined in one of the . 
treaties listed in the annex; or 

b) Any other act intended to cause death or se- 
rious bodily injury to a civilian, or to any 
other person not taking an active part in the 
hostilities in a situation of armed conflict, 
when the purpose of such act, by its nature 
or context, is to intimidate a population, or 
to compel a government or an international 
organization to do or to abstain from doing 
any act. 

2. a) On depositing its instrument of ratificati- 
on, acceptance, approval or accession, a 
State Party which is not a party to a treaty 
listed in the annex may declare that, in the 
application of this Convention to the State 
Party, the treaty shall be deemed not to be 
included in the annex referred to in para- 
graph 1, subparagraph a). The declaration 
shall cease to have effect as soon as the 
treaty enters into force for the State Party, 
which shall notify the depositary of this 
fact; 

digital, der er bevis på ejendomsret til eller ret- 
tighed til sådanne aktiver, herunder bl.a. rembur- 
ser hos banker, rejsechecks, bankchecks, penge- 
anvisninger, aktier, værdipapirer, obligationer, 
veksler og akkreditiver. 

2. »Stats- eller regeringsfacilitet« omfatter et- 
hvert permanent eller midlertidigt anlæg eller 
transportmiddel, der anvendes eller er optaget af 
statsrepræsentanter, medlemmer af regering, 
lovgivningsmagt eller retsvæsen eller af em- 
bedsmænd eller medarbejdere ansat af en stat el- 
ler en anden offentlig myndighed eller enhed el- 
ler af medarbejdere eller embedsmænd ansat ved 
en mellemstatslig organisation i forbindelse med 
deres tjenstlige hverv. 

3. »Udbytte« betyder midler, der direkte eller 
indirekte stammer fra eller er skaffet ved begåel- 
se af en i artikel 2 anført forbrydelse. 

Artikel 2 
1. En person begår en forbrydelse i denne kon- 

ventions forstand, hvis den pågældende ulovligt 
og forsætligt direkte eller indirekte tilvejebrin- 
ger eller indsamler midler i den hensigt, at de 
skal anvendes, eller med viden om, at de vil bli- 
ve anvendt helt eller delvist til at udføre . 

a) en handling, der er en forbrydelse inden for 
rammerne af og som defineret i en af de i bi- 
laget angivne traktater; eller 

b) enhver anden handling med forsæt til at for- 
årsage død eller alvorlig personskade på en 
civilperson eller en anden person, der ikke 
aktivt deltager i fjendtlighederne i en væbnet 
konfliktsituation, når formålet med en sådan 
handling, henset til handlingens karakter el- 
ler sammenhæng, er at skræmme en befolk- 
ning eller tvinge en regering eller en interna- 
tional organisation til at foretage eller at 
undlade at foretage en given handling. 

2. a) Ved deponering af sit ratifikations-, ac- 
cept-, godkendelses- eller tiltrædelsesin- 
strument kan en kontraherende stat, som 
ikke er deltager i en i bilaget angivet trak- 
tat, erklære, àt den pågældende traktat ved 
anvendelse af denne konvention over for 
den kontraherende stat skal anses for ikke 
at være omfattet af det i stk. 1, litra a, an- 
givne bilag. Erklæringen ophører med at 
være gældende, så snart traktaten træder i 
kraft for den kontraherende stat, som skal 
give depositaren meddelelse herom; 
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b) When a State Party ceases to be a party to 
a treaty listed in the annex, it may make a 
declaration as provided for in this article, 
with respect to that treaty. 

3. For an act to constitute an offence set forth 
in paragraph 2, it shall not be necessary that the 
funds were actually used to carry out an offence 
referred to in paragraph 1, subparagraph a) or b). 

4. Any person also commits an offence if that 
person attempts to commit an offence as set forth 
in paragraph 1 of this article. 

5. Any person also commits an offence if that 
person: 
a) Participates as an accomplice in an offence 

as set forth in paragraph 1 or 4 of this article; 
b) Organizes or directs others to commit an of- 

fence as set forth in paragraph 1 or 4 of this 
article; 

c) Contributes to the commission of one or 
more offences as set forth in paragraphs 1 or 
4 of this article by a group of persons acting 
with a common pUl-pose. Such contribution 
shall be intentional and shall either: 
i) Be made with the aim of furthering the 

criminal activity or criminal purpose of 
the group, where such activity or purpose 
involves the commission of an offence as 
set forth in paragraph 1 of this article; or 

ii)Be made in the knowledge of the intention 
of the group to commit an offence as set 
forth in paragraph 1 of this article. 

Article 3 
This Convention shall not apply where the of- 

fence is committed within a single State, the al- 
leged offender is a national of that State and is 
present in the territory of that Stat and no other 
State has a basis under article 7, paragraph 1, or 
article 7, paragraph 2, to exercise jurisdiction, 
except that the provisions of articles 12 to 18 
shall, as appropriate, apply in those cases. 

Article 4 
Each State Party shall adopt such measures as 

may be necessary: 
a) To establish as criminal offences under its 

domestic law the offences set forth in article 
2; 

b) To make those offences punishable by ap- 
propriate penalties which take into account 
the grave nature of the offences. 

b) Når en kontraherende stat ophører med at 
være deltager i en i bilaget angivet traktat, 
kan den afgive erklæring som bestemt i 
denne artikel vedrørende traktaten. 

3. For at en handling kan anses som en i stk. 2 
anført forbrydelse, er det ikke nødvendigt, at 
midlerne faktisk blev anvendt til at udføre en i 
stk. 1, litra a eller b, anført forbrydelse. 

4. En person begår ligeledes en forbrydelse, 
hvis den pågældende forsøger at begå en forbry- 
delse som anført i stk. 1. 

5. En person begår ligeledes en forbrydelse, 
hvis den pågældende 
a) medvirker til en forbrydelse som anført i 

stk. 1 eller 4: 
b) organiserer eller pålægger andre at begå en 

forbrydelse som anført i stk. 1 eller 4; 

c) medvirker til, at en gruppe personer, der 
handler med et fælles formål, begår en eller 
flere forbrydelser som anført i stk. 1 eller 4. 
Denne medvirken skal være forsætlig og 
skal enten 
i) foretages i den hensigt at fremme grup- 

pens kriminelle virksomhed eller formål, 
når virksomheden eller formålet indebæ- 
rer, at en i stk. 1 anført forbrydelse begås; 
eller 

ii) foretages med viden om, at gruppen har til 
hensigt at begå en i stk. 1 anført forbry- 
delse. 

Artikel 3 
Denne konvention finder ikke anvendelse i til- 

fælde, hvor forbrydelsen er begået inden for en 
enkelt stat, hvori den formodede gerningsmand 
er statsborger og på hvis område den formodede 
gerningsmand befinder sig, og ingen anden stat 
har grundlag i henhold til konventionens artikel 
7, stk. 1 eller stk. 2 for at udøve jurisdiktion, idet 
dog bestemmelserne i artikel 12-18 skal gælde, 
hvor det er relevant. 

Artikel 4 
Enhver kontraherende stat skal vedtage sådan- 

ne foranstaltninger, som måtte være nødvendige 
a) for at fastsætte, at det er en strafbar handling 

i henhold til national ret at handle som 
nævnt i artikel 2; 

b) for at fastsætte passende straffe for sådanne 
forbrydelser under hensyntagen til deres al- 
vorlige karakter. 
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Article 5 

1. Each State Party, in accordance with its do- 
mestic legal principles, shall take the necessary 
measures to enable a legal entity located in its 
territory or organized under its law to be held li- 
able when a person responsible for the manage- 
ment or control of that legal entity has, in that ca- 
pacity, committed an offence set forth in article 
2. Such liability may be criminal, civil or admin- 
istrative. 

2. Such liability is incurred without prejudice 
to the criminal liability of individuals having 
committed the offences. 

3. Each State Party shall ensure, in particular, 
that legal entities liable in accordance with para- 
graph 1 above are subject to effective, propor- 
tionate and dissuasive criminal, civil or adminis- 
trative sanctions. Such sanctions may include 
monetary sanctions. 

Article 6 

Each State Party shall adopt such measures as 
may be necessary, including, where appropriate, 
domestic legislation, to ensure that criminal acts 
within the scope of this Convention are under no 
circumstances justifiable by considerations of a 
political, philosophical, ideological, racial, eth- 
nic, religious or other similar nature. 

Article 7 

1. Each State Party shall take such measures as 
may be necessary to establish its jurisdiction 
over the offences set forth in article 2 when: 

a) The offence is committed in the territory of 
that State; 

b) The offence is committed on board a vessel 
flying the flag of that State or an aircraft reg- 
istered under the laws of that State at the 
time the offence is committed; 

c) The offence is committed by a national of 
that State. 

2. A State Party may also establish its jurisdic- 
tion over any such offence when: 

a) The offence was directed towards or result- 
ed in the carrying out of an offence referred 
to in article 2, paragraph 1, subparagraph a) 

Artikel 5 
1. Enhver kontraherende stat skal i overens- 

stemmelse med sine juridiske principper træffe 
de nødvendige foranstaltninger for at gøre det 
muligt at drage en juridisk person, der er hjem- 
mehørende på dens område eller er etableret ef- 
ter dens lovgivning, til ansvar, når en person, der 
står for ledelse eller styring af den juridiske per- 
son, i denne egenskab har begået en i artikel 2 
anført forbrydelse. Ansvaret kan være strafferet- 
ligt, civilretligt eller adminsitrativt. 

2. Dette ansvar ifaldes uden præjudice for det 
strafferetlige ansvar, der ifaldes af de enkeltper- 
soner, som har begået forbrydelsen. 

3. De kontraherende stater skal i særdeleshed 
sikre, at juridiske personer, der er ansvarlige i 
overensstemmelse med stk. 1, kan pålægges ef- 
fektive, forholdsmæssige og afskrækkende straf- 
feretlige, civilretlige eller administrative sankti- 
oner. Sådanne sanktioner kan omfatte bøder. 

Artikel 6 

Enhver kontraherende stat skal vedtage sådan- 
ne foranstaltninger, som måtte være nødvendige, 
herunder efter behov national lovgivning, for at 
sikre, at strafbare handlinger inden for denne 
konventions rammer ikke under nogen omstæn- 
digheder er berettiget af politiske, filosofiske, 
ideologiske, racemæssige, etniske, religiøse elle 
andre lignende grunde. 

Artikel 7 

1. Enhver kontraherende stat skal gøre, hvad 
der er nødvendigt for at sikre, at den har straffe- 
myndighed med hensyn til de i artikel 2 anførte 
forbrydelser, når 
a) forbrydelsen begås på den pågældende stats 

område; 
b) forbrydelsen begås ombord på et fartøj, der 

sejler under den pågældende stats flag, eller 
i et fly, der er registreret efter den pågælden- 
de stats lovgivning på det' tidspunkt, hvor 
forbrydelsen blev begået; 

c) forbrydelsen b.egås af en statsborger fra den 
pågældende stat. 

2. En kontraherende stat kan ligeledes sikre, at 
den har straffemyndighed med hensyn til en så- 
dan forbrydelse, når 
a) forbrydelsen sigtede på eller medførte, at en 

i artikel 2, stk. 1, litra a eller b, anført forbry- 
delse blev begået på den pågældende stats 
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or b), in the territory of or against a national 
of that State; 

b) The offence was directed towards or result- 
ed in the carrying out of an offence referred 
to in article 2, paragraph 1, subparagraph a) 
or b), against a State or government facility 
of that State abroad, including diplomatic or 
consular premises of that State; 

c) The offence was directed towards or result- 
ed in an offence referred to in article 2, para- 
graph 1, subparagraph a) or b), committed in 
an attempt to compel that State to do or ab- 
stain from doing any act; 

d) The offence is committed by a stateless per- 
son who has his or her habitual residence in 
the territory of that State; 

e) The offence is committed on board an air- 
craft which is operated by the Government 
of that State. 

3. Upon ratifying, accepting, approving or ac- 
ceding to this Convention, each State Party shall 
notify the Secretary-General of the United Na- 
tions of the jurisdiction it has established in ac- 
cordance with paragraph 2. Should any change 
take place, the State Party concerned shall im- 
mediately notify the Secretary-General. 

4. Each State Party shall likewise take such 
measures as may be necessary to establish its ju- 
risdiction over the offences set forth in article 2 
in cases where the alleged offender is present in 
its territory and it does not extradite that person 
to any of the State Parties that have established 
their jurisdiction in accordance with paragraphs 
1 or 2. 

5. When more than one State Party claims ju- 
risdiction over the offences set forth in article 2, 
the relevant State Parties shall strive to coordi- 
nate their actions appropriately, in particular 
concerning the conditions for prosecution and 
the modalities for mutual legal assistance. 

6. Without prejudice to the norms of general 
international law, this Convention does not ex- 
clude the exercise of any criminal jurisdiction 
established by a State Party in accordance with 
its domestic law. 

område eller mod en statsborger fra den på- 
gældende stat; 

b) forbrydelsen sigtede på eller medførte, at en 
i artikel 2, stk. 1, litra a eller b, anført forbry- 
delse blev begået mod en af den pågældende 
stats stats- eller regeringsfaciliteter i udlan- 
det, herunder en af den pågældende stats 
ambassader eller andre diplomatiske eller 
konsulære lokaler; 

c) forbrydelsen sigtede på eller medførte, at en 
i artikel 2, stk. 1, litra a eller b, anført forbry- 
delse blev begået i et forsøg på at tvinge sta- 
ten til at foretage eller undlade at foretage en 
bestemt handling; 

d) forbrydelsen begås af en statsløs person, 
som har fast bopæl på den pågældende stats 
område; 

e) forbrydelsen begås ombord på et fly, der dri- 
ves af den pågældende stats offentlige myn- 
digheder. 

3. Efter ratifikation, accept, godkendelse eller 
tiltrædelse af konventionen skal enhver kontra- 
herende stat underrette De Forenede Nationers 
generalsekretær om den straffemyndighed, den 
har i overensstemmelse med stk. 2. I tilfælde af 
ændringer skal den pågældende kontraherende 
stat omgående underrette generalsekretæren der- 
om. 

4. Enhver kontraherende stat skal ligeledes gø- 
re, hvad der er nødvendigt for at sikre, at den har 
straffemyndighed med hensyn til de i artikel 2 
anførte forbrydelser i tilfælde, hvor den formo- 
dede gerningsmand befinder sig på statens om- 
råde, og den ikke udleverer den pågældende til 
nogen af de kontraherende stater, der har straffe- 
myndighed i overensstemmelse med stk. 1 eller 
2. 

5. Når mere end en kontraherende stat påberå- 
ber sig straffemyndighed med hensyn til de i ar- 
tikel 2 anførte forbrydelser, skal de relevante 
kontraherende stater bestræbe sig på at koordi- 
nere deres handlinger på en passende måde, især 
for så vidt angår betingelserne for retsforfølg- 
ning og formaliteterne i forbindelse med rets- 
hjælp. 

6. Uden præjudice for de regler, der følger af 
den almindelige folkeret, udeluldcer denne kon- 
vention ikke, at en kontraherende stat udøver 
straffemyndighed i overensstemmelse med sin 
nationale lovgivning. 
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Article 8 

1. Each State Party shall take appropriate 
measures, in accordance with its domestic legal 
principles, for the identification, detection and 
freezing or seizure of any funds used or allocated 
for the purpose of committing the offences set 
forth in article 2 as well as the proceeds derived 
from such offences, for purposes of possible for- 
feiture. 

2. Each State Party shall take appropriate 
measures, in accordance with its domestic legal 
principles, for the forfeiture of funds used or al- 
located for the purpose of committing the of- 
fences set forth in article 2 and the proceeds de- 
rived from such offences. 

3. Each State Party concerned may give con- 
sideration to concluding agreements on the shar- 
ing with other States Parties, on a regular or 
case-by-case basis, of the funds derived from the 
forfeitures referred to in this article. 

4. Each State Party shall consider establishing 
mechanisms whereby the funds derived from the 
forfeitures referred to in this article are utilized 
to compensate the victims of offences referred to 
in article 2, paragraph 1, subparagraph a) or b), 
or their families. 

5. The provisions of this article shall be imple- 
mented without prejudice to the rights of third 
parties acting in good faith. 

Article 9 

1. Upon receiving information that a person 
who has committed or who is alleged to have 
committed an offence set forth in article 2 may 
be present in its territory, the State Party con- 
cerned shall take such measures as may be nec- 
essary under its domestic law to investigate the 
facts contained in the information. 

2. Upon being satisfied that the circumstances 
so warrant, the State Party in whose territory the 
offender or alleged offender is present shall take 
the appropriate measures under its domestic law 
so as to ensure that person's presence for the 
purpose of prosecution or extradition. 

3. Any person regarding whom the measures 
referred to in paragraph 2 are being taken shall 
be entitled to: 
a) Communicate without delay with the near- 

est appropriate representative of the State of 

Artikel 8 

1. Enhver kontraherende stat skal i overens- 
stemmelse med sine retsprincipper træffe pas- 
sende foranstaltninger med henblik på at kunne 
identificere, opdage og indefryse eller beslag- 
lægge midler, der anvendes eller er afsat med det 
formål at begå de i artikel 2 anførte forbrydelser, 
samt udbyttet fra sådanne forbrydelser med hen- 
blik på eventuel konfiskation. 

2. Enhver kontraherende stat skal i overens- 
stemmelse med sine retsprincipper træffe pas- 
sende foranstaltninger med henblik på at kunne 
konfiskere midler, der anvendes eller er afsat 
med det formål at begå de i artikel 2 anførte for- 
brydelser, samt udbyttet fra sådanne forbrydel- 
ser. 

3. Enhver kontraherende stat med interesse 
deri kan overveje at indgå aftaler om regelmæs- 
sigt eller fra sag til sag at dele de midler, der 
stammer fra konfiskation som anført i denne ar- 
tikel, med andre kontraherende stater. 

4. Enhver kontraherende stat skal overveje at 
oprette ordninger, hvorved de midler, der stam- 
mer fra konfiskation som anført i denne artikel, 
anvendes til at give erstatning til ofrene for de i 
artikel 2, stk. 1, litra a) eller b) anførte forbrydel- 
ser eller til deres familier. 

5. Bestemmelserne i denne artikel skal imple- 
menteres uden præjudice for tredjemands rettig- 
heder, når tredjemand handlede i god tro. 

Artikel 9 
1. Når en kontraherende stat har modtaget 

meddelelse om, at en person, der har begået eller 
formodes at have begået en forbrydelse som an- 
ført i artikel 2, måske befinder sig på dens områ- 
de, skal den pågældende stat i overensstemmelse 
med sin lovgivning træffe de foranstaltninger, 
som måtte være nødvendige for at efterforske 
oplysningerne i meddelelsen. 

2. Når betingelserne herfor er til stede, skal 
den kontraherende stat, på hvis område ger- 
ningsmanden eller den formodede gernings- 
mand befinder sig, i overensstemmelse med sin 
lovgivning træffe passende foranstaltninger for 
at sikre den pågældendes tilstedeværelse med 
henblik på retsforfølgning eller udlevering. 

3. En person, over for hvem de i stk. 2 nævnte 
foranstaltninger træffes, har ret til 

a) uden ophold at . komme i forbindelse med 
den nærmeste repræsentant for den stat, 
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which that person is a national or which is 
otherwise entitled to protect that person's 
rights or, if that person is a stateless person, 
the State in the territory of which that person 
habitually resides; 

b) Be visited by a representative of that State; 

c) Be informed of that person's rights under 
subparagraph a) and b). 

4. The rights referred to in paragraph 3 shall be 
exercised in conformity with the laws and regu- 
lations of the State in the territory of which the 
offender or alleged offender is present, subject to 
the provision that the said laws and regulations 
must enable full effect to be given to the purpose 
for which the rights accorded under paragraph 3 
are intended. 

5. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall 
be without prejudice to the right of any State 
Party having a claim to jurisdiction in accord- 
ance with article 7, paragraph 1, subparagraph 
b), or paragraph 2, subparagraph b), to invite the 
International Committee of the Red Cross to 
communicate with and visit the alleged offender. 

6. When a State Party, pursuant to the present 
article, has taken a person into custody, it shall 
immediately notify, directly or through the Sec- 
retary-General of the United Nations, the States 
Parties which have established jurisdiction in ac- 
cordance with article 7, paragraph 1 or 2, and, if 
it considers it advisable, any other interested 
State Parties, of the fact that such person is in 
custody and of the circumstances which warrant 
that person's detention. The State which makes 
the investigation contemplated in paragraph 1 
shall promptly inform the said State Parties of its 
findings and shall indicate whether it intends to 
exercise jurisdiction. 

Article 10 

1. The State Party in the territory of which the 
alleged offender is present shall, in cases to 
which article 7 applies, if it does not extradite 
that person, be obliged, without exception what- 
soever and whether or not the offence was com- 
mitted in its territory, to submit the case without 
undue delay to its competent authorities for the 
purpose of prosecution, through proceedings in 
accordance with the laws of that State. Those au- 

hvori den pågældende er statsborger, eller 
som af andre grunde er beføjet til at beskytte 
den pågældendes rettigheder, eller, hvis han 
er statsløs, den stat på hvis område han har 
fast bopæl; 

b) at modtage besøg af en repræsentant for den 
pågældende stat, 

c) at blive oplyst om sine rettigheder i henhold 
til litra a) og b). 

4. De i stk. 3 nævnte rettigheder skal udøves i 
overensstemmelse med gældende love og be- 
stemmelser i den stat, på hvis område gernings- 
manden eller den formodede gerningsmand be- 
finder sig, dog under forudsætning af at de på- 
gældende love og bestemmelser i fuldt omfang 
gør det muligt at tilgodese formålet med de ret- 
tigheder, der tilstås i medfør af stk. 3. 

5. Bestemmelserne i stk. 3 og 4 er uden præju- 
dice for den ret, som enhver kontraherende stat, 
der har krav på at udøve jurisdiktion i overens- 
stemmelse med artikel 7, stk. 1, litra b), eller 
stk. 2, litra b), har til at anmode Den Internatio- 
nale Røde Kors-Komité om at sætte sig i forbin- 
delse med og besøge den formodede gernings- 
mand. 

6. Når en kontraherende stat i medfør af denne 
artikel har taget en person i forvaring, skal den 
omgående direkte eller gennem De forenede Na- 
tioners generalsekretær underrette de kontrahe- 
rende stater, der har straffemyndighed i overens- 
stemmelse med artikel 7, stk. 1 og 2, samt, hvis 
den anser det for tilrådeligt, eventuelle andre in- 
teresserede kontraherende stater om, at den på- 
gældende person er taget i forvaring, og om de 
omstændigheder, der ligger til grund for den på- 
gældende persons tilbageholdelse. Den stat, der 
iværksætter den i stk. 1 forudsete efterforskning, 
skal omgående give meddelelse om udfaldet 
deraf til de pågældende kontraherende stater 
samt tilkendegive, hvorvidt den agter at udøve 
straffemyndighed. 

Artikel 1 0 

1. Den kontraherende stat, på hvis område den 
formodede gerningsmand befinder sig, skal i de 
tilfælde, hvor artikel 7 gælder, hvis staten ikke 
udleverer ham, uden nogen som helst undtagelse 
og uanset om forbrydelsen er begået på statens 
område eller ej, uden ugrundet ophold overgive 
sagen til sine kompetente myndigheder med 
henblik på retsforfølgning i overensstemmelse 
med sin egen lovgivning. Disse myndigheder 
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thorities shall take their decision in the same 
manner as in the case of any other offence of a 
grave nature under the law of the State. 

2. Whenever a State Party is permitted under 
its domestic law to extradite or otherwise surren- 
der one of its nationals only upon the condition 
that the person will be returned to that State to 
serve the sentence imposed as a result of the trial 
or proceeding for which the extradition or sur- 
render of the person agree with this option and 
other terms they may deem appropriate, such a 
conditional extradition or surrender shall be suf- 
ficient to discharge the obligation set forth in 
paragraph 1. 

Article 11 

1. The offences set forth in article 2 shall be 
deemed to be included as extraditable offences 
in any extradition treaty existing between any of 
the States Parties before the entry into force of 
this Convention. States Parties undertake to in- 
clude such offences as extraditable offences en 
every extradition treaty to be subsequently be- 
tween them. 

2. When a State Party which makes extradition 
conditional on the existence of a treaty receives 
a request for extradition from another State Party 
with which it has no extradition treaty, the re- 
quested State Party may, at its option, consider 
this Convention as a legal basis for extradition in 
respect of the offences set forth in article 2. Ex- 
tradition shall be subject to the other conditions 
provided by the law of the requested State. 

3. States Parties which do not make extradi- 
tion conditional on the existence of a treaty shall 
recognize the offences set forth in article 2 as ex- 
traditable offences between themselves, subject 
to the conditions provided by the law of the re- 
quested State. 

4. If necessary, the offences set forth in article 
2 shall be treated, for the purposes of extradition 
between States Parties, as if they had been com- 
mitted not only in the place in which they oc- 
curred but also in the territory of the States that 
have established jurisdiction in accordance with 
article 7, paragraphs 1 and 2. 

skal træffe deres afgørelse efter samme retnings- 
linjer, som i henhold til statens lovgivning an- 
vendes ved enhver anden forbrydelse af alvorlig 
karakter. 

2. Hvis en kontraherende stat efter sin egen 
lovgivning kun må udlevere eller på anden vis 
overgive en af sine statsborgere på den betingel- 
se, at personen sendes tilbage til den pågældende 
stat for at afsone den straf, der er resultatet af 
retsforfølgningen, som anmodningen om udle- 
vering eller overgivelse angår, og denne stat 
samt den stat, der anmoder om udlevering af per- 
sonen, er enige om denne betingelse og andre 
betingelser, som de måtte finde passende, er en 
sådan betinget udlevering eller overgivelse til- 
strækkelig til at opfylde den i stk. I nævnte for- 
pligtelse. 

Artikel 11 

1. De i artikel 2 nævnte forbrydelser skal i en- 
hver udleveringstraktat mellem de kontraheren- 
de stater, som er indgået, før denne konvention 
træder i kraft, anses for omfattet af de forbrydel- 
ser, der ifølge en sådan traktat kan medføre ud- 
levering. De kontraherende stater forpligter sig 
til i enhver udleveringstraktat, de efterfølgende 
indgår med hinanden, at optage forbrydelserne 
blandt de forbrydelser, der kan medføre udleve- 
ring. 

2. Hvis en kontraherende stat, som kun foreta- 
ger udlevering på grundlag af en traktat herom, 
modtager en anmodning om udlevering fra en 
anden kontraherende stat, med hvilken den ikke 
har indgået en udleveringstraktat, kan den anmo- 
dede stat betragte denne konvention som det ret- 
lige grundlag for udlevering med hensyn til de i 
artikel 2 nævnte forbrydelser. For udleveringen 
gælder i øvrigt de bestemmelser, der er fastsat i 
den anmodede stats lovgivning. 

3. Kontraherende stater, som ikke gør udleve- 
ring betinget af, at der består en traktat herom, 
skal gensidigt anse de i artikel 2 nævnte forbry- 
delser som forbrydelser, der kan medføre udle- 
vering i overensstemmelse med de betingelser, 
der er fastsat i den anmodede stats lovgivning. 

4. For så vidt angår udlevering mellem de kon- 
traherende stater skal de i artikel 2 nævnte for- 
brydelser om nødvendigt anses som begået ikke 
blot der, hvor de fandt sted, men også i de stater, 
som ifølge artikel 7, stk. 1 og 2, har straffemyn- 
dighed med hensyn til forbrydelserne. 
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5. The provision of all extradition treaties and 
arrangements between States Parties with regard 
to offences set forth in article 2 shall be deemed 
to be modified as between States Parties to the 
extent that they are incompatible with this Con- 
vention. 

Article 12 
1. State Parties shall afford one another the 

greatest measure of assistance in connection 
with criminal investigations or criminal or extra- 
dition proceedings in respect of the offences set 
forth in article 2, including assistance in obtain- 
ing evidence in their possession necessary for 
the proceedings. 

2. State Parties may not refuse a request for 
mutual legal assistance on the ground of bank se- 
crecy. 

3. The requesting Party shall not transmit nor 
use information or evidence furnished by the re- 
quested Party for investigations, prosecutions or 
proceedings other than those stated in the request 
without the prior consent of the requested Party. 

4. Each State Party may give consideration to 
establishing mechanisms to share with other 
States Parties information or evidence needed to 
establish criminal, civil or administrative liabili- 
ty pursuant to article 5. 

5. States Parties shall carry out their obliga- 
tions under paragraph 1 and 2 in conformity with 
any treaties or arrangements on mutual legal as- 
sistance or information exchange that may exist 
between them. In the absence of such treaties or 
arrangements, States Parties shall afford one an- 
other assistance in accordance with their domes- 
tic law. 

Article 13 

None of the offences set forth in article 2 shall 
be regarded, for the purposes of extradition or 
mutual legal assistance, as a fiscal offence. Ac- 
cordingly, States Parties may not refuse a request 
for extradition or for mutual legal assistance on 
the sol ground that it concerns a fiscal offence. 

Article 14 
None of the offences set forth in article 2 shall 

be regarded for the purposes of extradition or 
mutual legal assistance as a political offence or 
as an offence connected with a political offence 

5. Bestemmelserne i samtlige traktater og afta- 
ler om udlevering mellem kontraherende stater 
vedrørende de i artikel 2 nævnte forbrydelser 
skal anses for ændret i forholdet mellem de kon- 
traherende stater i det omfang, sådanne bestem- 
melser er uforenelige med denne konvention. 

Artikel 12 
1. De kontraherende stater skal yde hinanden 

størst mulig bistand i forbindelse med strafferet- 
lig efterforskning, retsforfølgning eller udleve- 
ring i anledning af de i artikel 2 nævnte forbry- 
delser, herunder bistand til at fremskaffe bevis- 
materiale i deres besiddelse, som er nødvendigt 
for retssagen. 

2. De kontraherende stater kan ikke afvise en 
anmodning om retshjælp med henvisning til 
bankhemmeligheden. 

3. Den anmodende stat må ikke uden forudgå- 
ende samtykke fra den anmodede stat videregive 
eller anvende oplysninger eller beviser, der er le- 
veret af den anmodede stat, til anden efterforsk- 
ning eller retsforfølgning end den i retsanmod- 
ningen anførte. 

4. Enhver kontraherende stat kan overveje at 
etablere ordninger med andre kontraherende sta- 
ter med henblik på at dele oplysninger eller be- 
viser, som er nødvendige for at pålægge straffe- 
retligt, civilretligt eller administrativt ansvar 
ifølge artikel 5. 

5. De kontraherende stater skal opfylde deres 
forpligtelser i medfør af stk. 1 og 2 i overens- 
stemmelse med de traktater eller andre aftaler 
om retshjælp eller udveksling af oplysninger, de 
måtte have indgået indbyrdes. I mangel af sådan- 
ne traktater eller aftaler skal de kontraherende 
stater yde hinanden bistand i overensstemmelse 
med deres nationale lovgivning. 

Artikel 13 

For så vidt angår udlevering eller retshjælp 
skal ingen af de i artikel 2 nævnte forbrydelser 
anses for en fiskal lovovertrædelse. En anmod- 
ning om udlevering eller retshjælp kan derfor 
ikke afvises alene med den begrundelse, at den 
angår en fiskal lovovertrædelse. 

Artikel 14 
For så vidt angår udlevering eller retshjælp 

skal ingen af de i artikel 2 nævnte forbrydelser 
anses for en politisk forbrydelse eller for en for- 
brydelse, der har forbindelse med en politisk for- 
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or as an offence inspired by political motives. 
Accordingly, a request for extradition or for mu- 
tual legal assistance based on such an offence 
may not be refused on the sole ground that it 
concerns a political offence or an offence con- 
nected with a political offence or an offence in- 
spired by political motives. 

' . Article 15 

Nothing in this Convention shall be interpret- 
ed as imposing an obligation to extradite or to af- 
ford mutual legal assistance, if the requested 
State Party has substantial grounds for believing 
that the request for extradition for offences set 
forth in article 2 or for mutual legal assistance 
with respect to such offences has been made for 
the purpose of prosecuting or punishing a person 
on account of that person's race, religion, na- 
tionality, ethnic origin or political opinion or that 
compliance with the request would cause preju- 
dice to that person's position for any of these 
reason. 

Article 16 

1. Any person who is being detained or is serv- 
ing a sentence in the territory of one State Party 
whose presence in another State Party is request- 
ed for purpose of identification, testimony or 
otherwise providing assistance in obtaining evi- 
dence for the investigation or prosecution of of- 
fences set forth in article 2 may be transferred if 
the following conditions are met: 

a) The person freely give his or her informed 
consent; 

b) The competent authorities of both States 
agree, subject to such conditions as those 
States may deem appropriate; 

2. For the purpose of the present article: 
a) The State to which the person is transferred 

shall have the authority and obligation to 
keep the person transferred in custody, un- 
less otherwise requested or authorized by 
the State from wich the person was trans- 
ferred; 

b) The State to which the person is transferred 
shall without delay implement its obligation 
to return the person to the custody if the 
State from which the person was transferred 

brydelse, eller for en forbrydelse, der udspringer 
af politiske motiver. En anmodning om udleve- 
ring eller retshjælp på grundlag af en sådan for- 
brydelse kan derfor ikke afvises alene med den 
begrundelse, at den angår en politisk forbrydelse 
eller en forbrydelse, der har forbindelse med en 
politisk forbrydelse, eller en forbrydelse, der ud- 
springer af politiske motiver. 

Artikel 15 

Intet i denne konvention skal fortolkes som 
forpligtende til udlevering eller retshjælp, hvis 
den stat, over for hvilken en anmodning er frem- 
sat, har vægtige grunde til at antage, at anmod- 
ningen om udlevering for en i artikel 2 nævnt 
forbrydelse eller om retshjælp vedrørende en så- 
dan forbrydelse er fremsat med det formål at til- 
tale eller straffe en person på grund af dennes ra- 
ce, religion, nationalitet, etniske oprindelse eller 
politiske overbevisning, eller at imødekommelse 
af anmodningen kunne skade den pågældendes 
stilling af nogen af disse grunde. 

Artikel 16 

1. En person, der tilbageholdes eller afsoner en 
straf på en kontraherende stats område, og hvis 
personlige fremmøde en anden kontraherende 
stat anmoder om med henblik på identifikation, 
vidneforklaring eller anden bistand i forbindelse 
med fremskaffelse af bevismateriale til efter- 
forskning eller retsforfølgning af en i artikel 2 
anført forbrydelse, kan overføres, hvis følgende 
betingelser er opfyldt: 
a) den pågældende giver frivilligt sit informe- 

rede samtykke dertil; 
b) de kompetente myndigheder i begge stater er 

enige derom med forbehold af de betingel- 
ser, som disse stater måtte finde passende. 

2. Med henblik på denne artikel: 
a) skal den stat, hvortil den pågældende over- 

føres, have tilladelse og være forpligtet til at 
holde den overførte person i forvaring, med- 
mindre den stat, hvorfra den pågældende 
blev overført, anmoder om eller giver tilla- 
delse til andet; 

b) skal den stat, hvortil den pågældende over- 
føres, uden ophold opfylde sin forpligtelse 
til at sende personen tilbage til forvaring i 
den stat, hvorfra den pågældende blev over- 

113 Fremsatte lovforslag (undt. finans- og tillægsbev.lovforslag) 
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as agreed beforehand, or as otherwise 
agreed, by the competent authorities of both 
States; 

c) The State to which the person is transferred 
shall not require the State from which the 
person was transferred to initiate extradition 
proceedings for the return of the person; 

d) The person transferred shall receive credit 
for service of the sentence being served in 
the State from which he or she was trans- 
ferred for time spent in the custody of the 
State to which he or she was transferred. 

3. Unless the State Party from which a person 
is to be transferred in accordance with the 
present article so agrees, that person, whatever 
his or her nationality, shall not be prosecuted or 
detained or subjected to any other restriction of 
his or her personal liberty in the territory of the 
State to which that person is transferred in re- 
spect of acts or convictions anterior to his or her 
departure from the territory of the State from 
which such person was transferred. 

Article 17 
Any person who is taken into custody or re- 

garding whom any other measures are taken or 
proceedings are carried out pursuant to this Con- 
vention shall be guaranteed fair treatment, in- 
cluding enjoyment of all rights and guarantees in 
conformity with the law of the State in the terri- 
tory of which that person is present and applica- 
ble provisions of international law, including in- 
ternational human rights law. 

Article 18 

1. States Parties shall cooperate in the preven- 
tion of the offences set forth in article 2 by taking 
all practicable measures, inter alia, by adapting 
their domestic legislation, if necessary, to pre- 
vent and counter preparations in their respective 
territories for the commission of those offences 
within or outside their territories, including: 

a) Measures to prohibit in their territories ille- 
gal activities of persons and organizations 
that knowingly encourage, instigate, orga- 
nize or engage in the commission of offenc- 
es set forth in article 2; 

b) Measures requiring financial institutions 
and other professions involved in financial 

ført, som aftalt på forhånd eller på anden vis 
af begge staters kompetente myndigheder; 

c) må den stat, hvortil den pågældende overfø- 
res, ikke kræve, at den stat, hvorfra den på- 
gældende blev overført, skal indlede en ud- 
leveringssag for at få personen sendt tilbage; 

d) skal den overførte person have den tid, der er 
tilbragt i varetægt i den stat, hvortil den på- 
gældende blev overført, fradraget i afsonin- 
gen af den straf, som afsones i den stat, hvor- 
fra den pågældende blev overført. 

3. Med mindre den kontraherende stat, hvorfra 
en person skal overføres i overensstemmelse 
med denne artikel, indvilliger deri, må den på- 
gældende person uanset nationalitet ikke retsfor- 
følges, tilbageholdes eller underkastes nogen an- 
den indskrænkning i sin personlige frihed i den 
stat, som den pågældende overføres til, for hand- 
linger eller på grundlag af straffedomme fra ti- 
den før den pågældendes afrejse fra den stat, 
hvorfra overførelsen sker. 

Artikel 17 
Enhver person, der tages i forvaring, eller over 

for hvem der træffes andre foranstaltninger, eller 
som retsforfølges i henhold til denne konventi- 
on, skal sikres en retfærdig behandling, herunder 
nydelsen af alle de rettigheder og garantier, som 
er fastsat i lovgivningen i den stat, hvor den på- 
gældende befinder sig, og i gældende bestem- 
melser i folkeretten, herunder dennes bestem- 
melser om menneskerettigheder. 

Artikel 18 
1. De kontraherende stater skal samarbejde 

med henblik på forebyggelse af de i artikel 2 
nævnte forbrydelser ved at træffe alle praktisk 
gennemførlige foranstaltninger, herunder om 
nødvendigt tilpasning af deres nationale lovgiv- 
ning, for at forebygge og modvirke, at der på de- 
res respektive områder træffes forberedelser til 
at begå sådanne forbrydelser inden eller uden for 
deres områder, herunder: 
a) foranstaltninger til at forbyde, at der på de- 

res områder udøves ulovlig virksomhed af 
personer og organisationer, der med viden 
herom opmuntrer til, anstifter, organiserer 
eller deltager i gennemførelsen af de i artikel 
2 nævnte forbrydelser; 

b) foranstaltninger, der påbyder pengeinstitut- 
ter og andre brancher involveret i økonomi- 
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transactions to utilize the most efficient 
measures available for the identification of 
their usual or occasional customers, as well 
as customers in whose interest accounts are 
opened, and to pay special attention to un- 
usual or suspicious transactions and report 
transactions suspected of stemming from a 
criminal activity. For this purpose, States 
Parties shall consider: 

i) Adopting regulations prohibiting the 
opening of account the holders or benefi- 
ciaries of which are unidentified or uni- 
dentifiable, and measures to ensure that 
such institutions verify the identity of the 
real owners of such transactions; 

ii) With respect to the identification of legal 
entities, requiring financial institutions, 
when necessary, to take measures to veri- 
fy the legal existence and the structure of 
the customer by obtaining, either from a 
public register or from the customer or 
both, proof of incorporation, including in- 
formation concerning the customer's 
name, legal form, address, directors and 
provisions regulating the power to bind 
the entity; 

iii)Adopting regulations imposing on finan- 
cial institutions the obligation to report 
promptly to the competent authorities all 
complex, unusual large transactions and 
unusual patterns of transactions, which 
have no apparent economic or obviously 
lawful purpose, without fear of assuming 
criminal or civil liability for breach of any 
restriction on disclosure of information if 
they report their suspicions in good faith; 

iv)Requiring financial institutions to main- 
tain, for at least five years, all necessary 
records in transactions, both domestic or 
international. 

2. States Parties shall further cooperate in the 
prevention of offences set forth in article 2 by 
considering: 
a) Measures for the supervision, including, for 

example, the licensing of all money-trans- 
mission agencies; 

b) Feasible measures to detect or monitor the 
physical cross-border transportation of cash 
and bearer negotiable instruments, subject to 

ske transaktioner at anvende de mest effek- 
tive foranstaltninger til deres rådighed til at 
identificere deres faste eller lejlighedsvise 
kunder samt kunder, til fordel for hvem der 
åbnes konti, samt at være særligt opmærk- 
somme på usædvanlige eller mistænkelige 
transaktioner og indberette transaktioner, 
der mistænkes for at stamme fra kriminelle 
aktiviteter. Med henblik herpå skal de kon- 
traherende stater overveje: 
i) at vedtage bestemmelser, der forhindrer 

åbning af konti, hvis ejere eller begunsti- 
gede ikke er eller kan identificeres, samt 
foranstaltninger til at sikre, at sådanne in- 
stitutter verificerer identiteten af de fakti- 
ske ejere af sådanne transaktioner; 

ii) for så vidt angår identifikation af juridiske 
personer, at påbyde pengeinstitutterne at 
træffe foranstaltninger til om nødvendigt 
at verificere kundens juridiske eksistens 
og opbygning ved at fremskaffe registre- 
ringsbevis enten fra et offentligt register 
eller fra kunden eller begge, herunder op- 
lysninger om kundens navn, selskabs- 
form, adresse, bestyrelse og bestemmelser 
vedrørende tegningsret for foretagenet; 

iii)at vedtage bestemmelser, der pålægger 
pengeinstitutterne en forpligtelse til om- 
gående til de kompetente myndigheder at 
indberette alle komplicerede og usædvan- 
lige, store transaktioner og usædvanlige 
transaktionsmønstre, som ikke har noget 
tilsyneladende økonomisk eller indlysen- 
de lovligt formål, uden frygt for at pådra- 
ge sig et strafferetligt eller civilretligt an- 
svar for at overtræde forbudet mod vide- 
regivelse af oplysninger, såfremt de ind- 
beretter deres mistanke i god tro; 

iv)at påbyde pengeinstitutterne at opbevare 
de nødvendige optegnelser om både nati- 
onale og internationale transaktioner i 
mindst fem år. 

2. De kontraherende stater skal endvidere 
samarbejde med henblik på at forebygge de i ar- 
tikel 2 anførte forbrydelser ved at overveje: 
a) foranstaltninger med henblik på, at der føres 

tilsyn med alle pengeoverførselsbureauer, 
f.eks. ved tildeling af licens; 

b) gennemførlige foranstaltninger med henblik 
på at opdage eller overvåge fysisk grænse- 
overskridende transport af kontanter og om- 
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strict safeguards to ensure proper use of in- 
formation and without impeding in any way 
the freedom of capital movements. 

3. States Parties shall further cooperate in the 
prevention of the offences set forth in article 2 
by exchanging accurate and verified information 
in accordance with their domestic law and coor- 
dinating administrative and other measures tak- 
en, as appropriate, to prevent the commission of 
offences set forth in article 2, in particular by: 

a) Establishing and maintaining channels of 
communication between their competent 
agencies and services to facilitate the secure 
and rapid exchange of information concern- 
ing all aspects of offences set forth in article 
2; 

b) Cooperating with one another in conducting 
inquiries, with respect to the offences set 
forth in article 2, concerning: 
i) The identity, whereabouts and activities 

of persons in respect of whom reasonable 
suspicion exists that they are involved in 
such offences; 

ii)The movement of funds relating to the 
commission of such offences. 

4. States Parties may exchange information 
through the International Criminal Police Or- 
ganization (Interpol). 

Article 19 

The State Party where the alleged offender is 
prosecuted shall, in accordance with its domestic 
law or applicable procedures, communicate the 
final outcome of the proceedings to the Secre- 
tary-General of the United Nations, who shall 
transmit the information to the other States Par- 
ties. 

Article 20 
The States Parties shall carry out their obliga- 

tions under this Convention in a manner consist- 
ent with the principles of sovereign equality and 
territorial integrity of States and that of non-in- 
tervention in the domestic affairs of other States. 

sættelige ihændehaverinstrumenter, dog 
med strenge sikkerhedsforanstaltninger for 
at sikre behørig brug af oplysningerne og 
uden på nogen måde at forhindre kapitalens 
frie bevægelighed. 

3. De kontraherende stater skal yderligere 
samarbejde med henblik på at forhindre de i ar- 
tikel 2 anførte forbrydelser ved at udveksle nøj- 
agtige og verificerede oplysninger i overens- 
stemmelse med deres nationale lovgivning og 
ved at samordne gennemførelsen af administra- 
tive og andre foranstaltninger, der er egnede til 
at forebygge, at der begås forbrydelser som 
nævnt i artikel 2, især ved: 
a) at oprette og vedligeholde kommunikations- 

kanaler mellem deres kompetente styrelser 
og kontorer for at lette sikker og hurtig ud- 
veksling af oplysninger vedrørende alle 
aspekter af de i artikel 2 anførte forbrydel- 
ser; 

b) at samarbejde med hinanden ved gennemfø- 
relsen af undersøgelser af forbrydelser som 
nævnt i artikel 2 med hensyn til: 
i) identiteten af, opholdsstedet for samt ak- 

tiviteter udført af personer, som med ri- 
melig grund mistænkes for at være invol- 
veret i sådanne forbrydelser; 

ii) bevægelser af midler, der har sammen- 
hæng med, at sådanne forbrydelser begås. 

4. De kontraherende stater kan udveksle op- 
lysninger gennem Interpol. 

Artikel 19 
Den kontraherende stat, hvor en formodet ger- 

ningsmand retsforfølges, skal i overensstemmel- 
se med sin lovgivning eller gældende regler give 
underretning om sagens endelige udfald til De 
forenede Nationers generalsekretær, som skal 
videresende oplysningerne til de øvrige kontra- 
herende stater. 

Artikel 20 
De kontraherende stater skal opfylde deres 

forpligtelser i henhold til denne konvention på 
en måde, der er forenelig med principperne om 
staternes suveræne lighed og territoriale integri- 
tet samt om ikke-indblanding i andre staters in- 
dre anliggender. 
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Article 21 

Nothing in this Convention shall affect other 
rights, obligations and responsibilities of States 
and individuals under international law, in par- 
ticular the purposes of the Charter of the United 
Nations, international humanitarian law and oth- 
er relevant conventions. 

Article 22 

Nothing in this Convention entitles a State 
Party to undertake in the territory of another 
State Party the exercise of jurisdiction or per- 
formance of functions which are exclusively re- 
served for the authorities of that other State Party 
by its domestic law. 

Article 23 

1. The annex may be amended by the addition 
of relevant treaties that: 

a) Are open to the participation of all States; 
b) Have entered into force; 
c) Have been ratified, accepted, approved or 

acceded by at least twenty-two States Par- 
ties to the present Convention. 

2. After the entry into force of this Conven- 
tion, any State Party may propose such an 
amendment. Any proposal for an amendment 
shall be communicated to the depositary in writ- 
ten form. The depositary shall notify proposals 
that meet the requirements of paragraph 1 to all 
States Parties and seek their views on whether 
the proposed amendment should be adopted. 

3. The proposed amendment shall be deemed 
adopted unless one third of the States Parties ob- 
ject to it by a written notification not later than 
180 days after its circulation. 

4. The adopted amendment to the annex shall 
enter into force 30 days after the deposit of the 
twenty-second instrument of ratification, accept- 
ance or approval of such amendment for all 
those States Parties having deposited such an in- 
strument. For each State Party ratifying, accept- 
ing or approving the amendment after the depos- 
it of the twenty-second instrument, the amend- 
ment shall enter into force on the thirtieth day af- 
ter deposit by such State Party of its instrument 
of ratification, acceptance or approval. 

Artikel 21 

Intet i denne konvention skal påvirke staternes 
og enkeltpersoners øvrige rettigheder, forpligtel- 
ser og ansvar i henhold til folkeretten, især for- 
målene i De forenede Nationers pagt, den huma- 
nitære folkeret og andre relevante konventioner. 

Artikel 22 

Intet i denne konvention berettiger en kontra- 
herende stat til på en anden kontraherende stats 
område at påtage sig udøvelse af straffemyndig- 
hed og udførelse af funktioner, der udelukkende 
er forbeholdt myndighederne i denne anden kon- 
traherende stat ifølge dens lovgivning. 

Artikel 23 

1. Bilaget kan ændres ved tilføjelse af relevan- 
te traktater, der 
a) er åbne for alle staters deltagelse; 
b) er trådt i kraft; 
c) er blevet ratificeret, accepteret, godkendt el- 

ler tiltrådt af mindst 22 stater, som også er 
kontraherende stater i forhold til denne kon- 
vention. 

2. Efter denne konventions ikrafttræden kan 
enhver kontraherende stat foreslå en sådan æn- 
dring. Ændringsforslag skal skriftligt meddeles 
depositaren. Depositaren skal udsende forslag, 
der overholder de i stk. 1 anførte betingelser, til 
alle kontraherende stater og anmode om deres 
synspunkter vedrørende vedtagelse af ændrings- 
forslaget. 

3. Ændringsforslaget anses for vedtaget, med- 
mindre en tredjedel af de kontraherende stater 
ved skriftlig meddelelse protesterer mod det se- 
nest 180 dage efter udsendelse deraf. 

4. Den vedtagne ændring af bilaget træder i 
kraft 30 dage efter deponering af det 22. ratifika- 
tions-, accept- eller godkendelsesinstrument 
vedrørende ændringen for de kontraherende sta- 
ter, der har deponeret et sådant instrument. For 
enhver stat, der ratificerer, accepterer eller god- 
kender ændringen efter deponeringen af det 22. 
instrument, træder ændringen i kraft den 30. dag 
efter, at den pågældende stat har deponeret sit ra- 
tifikations-, accept- eller godkendelsesinstru- 
ment. 
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Article 24 
1. Any dispute between two or more States 

Parties concerning the interpretation or applica- 
tion of this Convention which cannot be settled 
through negotiation within a reasonable time 
shall, at the request of one of them, be submitted 
to arbitration. If, within six months from the date 
of the request for arbitration, the parties are una- 
ble to agree on the organization of the arbitra- 
tion, any one of those parties may refer the dis- 
pute to the International Court of Justice, by ap- 
plication, in conformity with the Statute of the 
Court. 

2. Each State may at the time of signature, rat- 
ification, acceptance or approval of this Conven- 
tion or accession thereto declare that it does not 
consider itself bound by paragraph 1. The other 
States Parties shall not be bound by paragraph 1 
with respect to any State Party which has made 
such a reservation. 

3. Any State which has made a reservation in 
accordance with paragraph 2 may at any time 
withdraw that reservation by notification to the 
Secretary-General of the United Nations. 

Article 25 
1. This Convention shall be open for signature 

by all States from 10 January 2000 to 31 Decem- 
ber 2001 at United Nations Headquarters in New 
York. 

2. This Convention is subject to ratification, 
acceptance or approval. The instruments of rati- 
fication, acceptance or approval shall be depos- 
ited with the Secretary-General of the United 
Nations. 

3. This Convention shall be open to accession 
be any State. The instruments of accession shall 
be deposited with the Secretary-General of the 
United Nations. 

Article 26 
1. This Convention shall enter into force on 

the thirtieth day following the date of the deposit 
of the twenty-second instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession with the Sec- 
retary-General of the United Nations. 

2. For each State ratifying, accepting, approv- 
ing or acceding to the Convention after the de- 
posit of the twenty-second instrument of ratifica- 
tion, acceptance, approval or accession, the Con- 
vention shall enter into force on the thirtieth day 

Artikel 24 
1. Enhver uoverensstemmelse mellem to eller 

flere kontraherende stater om fortollmingen eller 
anvendelsen af denne konvention, der ikke inden 
for en rimelig tid kan afgøres ved forhandling, 
skal efter en af disse staters anmodning henvises 
til voldgift. Såfremt der ikke inden for seks må- 
neder fra datoen for anmodningen om voldgift 
kan opnås enighed om voldgiftsrettens sammen- 
sætning, kan hver af parterne henvise tvisten til 
Den internationale Domstol ved en anmodning 
herom i overensstemmelse med domstolens sta- 
tutter. 

2. En stat kan ved undertegnelsen, ratifikatio- 
nen, acccepten eller godkendelsen af denne kon- 
vention eller ved sin tiltrædelse af konventionen 
erklære, at den ikke anser sig for bundet af be- 
stemmelsen i stk. 1. De øvrige kontraherende 
stater skal ikke være bundet af stk. I over for en 
kontraherende stat, der har taget et sådant forbe- 
hold. 

3. En stat, der har taget forbehold i medfør af 
stk. 2, kan når som helst trække dette forbehold 
tilbage ved meddelelse herom til De forenede 
Nationers generalsekretær. 

Artikel 25 
1. Denne konvention står åben for underteg- 

nelse for alle stater i De forenede Nationers ho- 
vedsæde i New York fra den 10. januar 2000 til 
den 31. december 2001. 

2. Denne konvention skal ratificeres, accepte- 
res eller godkendes. Ratifikations-, accept- eller 
godkendelsesinstrumenterne skal deponeres hos 
De forenede Nationers generalsekretær. 

3. Denne konvention står åben for tiltrædelse 
af enhver stat. Tiltrædelsesinstrumenterne skal 
deponeres hos De forenede Nationers generalse- 
kretær. 

Artikel 26 
1. Denne konvention træder i kraft den 30. dag 

efter datoen for deponeringen af det 22. ratifika- 
tions-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelses- 
instrument hos De forenede Nationers general- 
sekretær. 

2. For enhver stat, der ratificerer, accepterer, 
godkender eller tiltræder konventionen efter de- 
poneringen af det 22. ratifikations-, accept-, 
godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument, træ- 
der konventionen i kraft den 30. dag efter, at den 
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after deposit by such State of its instrument of rat- 
ification, acceptance, approval or accession. 

Article 27 

1. Any State Party may denounce this Conven- 
tion by written notification to the Secretary- 
General of the United Nations. 

2. Denunciation shall take effect one year fol- 
lowing the date on which notification is received 
by the Secretary-General of the United Nations. 

Article 28 

The original of this Convention, of which the 
Arabic, Chinese, English, French, Russian and 
Spanish texts are equally authentic, shall be de- 
posited with the Secretary-General of the United 
Nations who shall send certified copies thereof 
to all States. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, 
being duly authorized thereto by their respective 
Governments, have signed this Convention, 
opened for signature at United Nations Head- 
quarters in New York on 10 january 2000. 

Annex 

1. Convention for the Suppression of Unlawful 
Seizure of Aircraft, done at The Hague on 16 
December 1970. 

2. Convention for the Suppression of Unlawful 
Acts against the Safety of Civil Aviation, 
done at Montreal on 23 September 1971. 

3. Convention on the Prevention and Punish- 
ment of Crimes against Internationally Pro- 
tected Persons, including Diplomatic 
Agents, adopted by the General Assembly 
of the United Nations on 14 December 1973. 

4. International Convention against the Taking 
of Hastages, adopted by the General Assem- 
bly of the United Nations on 17 December 
1979. 

5. Convention on the Physical Protection of 
Nuclear Materiel, adopted at Vienna on 3 
March 1980. 

6. Protocol for the Suppression of Unlawful 
Acts of Violence at Airports Serving Inter- 
national Civil Aviation, supplementary to 
the Convention for the Suppression of Un- 
lawful Acts against the Safety of Civil Avi- 
ation, done af Montreal on 24 February 1988. 

pågældende stat har deponeret sit ratifikations-, 
accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstru- 
ment. 

Artikel 27 
1. Enhver kontraherende stat kan opsige denne 

konvention ved skriftlig meddelelse derom til 
De forenede Nationers generalsekretær. 

2. Opsigelsen får virkning et år efter den dato, 
hvor De forenede Nationers generalsekretær 
modtager meddelelsen. 

Artikel 28 
Originaleksemplaret af denne konvention, 

hvor den arabiske, kinesiske, engelske, franske, 
russiske og spanske tekst har samme gyldighed, 
skal deponeres hos De forenede Nationers gene- 
ralsekretær, der skal sende bekræftede kopier 
deraf til alle stater. 

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har underteg- 
nede, der har behørig fuldmagt dertil fra deres 
respektive regeringer, underskrevet denne kon- 
vention, der blev åbnet for undertegnelse i De 
forenede Nationers hovedsæde i New York den 
10. januar 2000. 

Bilag 
L Konvention til bekæmpelse af ulovlig be- 

mægtigelse af luftfartøjer, udfærdiget i Haag 
den 16. december 1970. 

2. Konvention til bekæmpelse af ulovlige 
handlinger mod den civile luftfarts sikker- 
hed, udfærdiget i Montreal den 23. septem- 
ber 1971. 

3. Konvention om forebyggelse af og straf for 
forbrydelser mod internationalt beskyttede 
personer, herunder diplomatiske repræsen- 
tanter, vedtaget af De forenede Nationers 
generalforsamling den 14. december 1973. 

4. International konvention imod gidselstag- 
ning, vedtaget af De forenede Nationers ge- 
neralforsamling den 17. december 1979. 

5. Konvention om fysisk beskyttelse af nukle- 
are materialer, vedtaget i Wien den 3. marts 
1980. 

6. Protokol til bekæmpelse af ulovlige volds- 
handlinger i lufthavne, der betjener den in- 
ternationale civile luftfart. Tillæg til kon- 
ventionen til bekæmpelse af ulovlige hand- 
linger mod den civile luftfarts sikkerhed, ud- 
færdiget i Montreal den 24. februar 1988. 
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7. Convention for the Suppression of Unlawful 
Acts against the Safety of Maritime Naviga- 
tion, done at Rome on 10 March 1988. 

8. Protocol for the Suppression of Unlawful 
Acts against the Safety of Fixed Platforms 
located on the Continental Shelf, done at 
Rome on 10 March 1988. 

9. International Convention for the Suppres- 
sion of Terroist Bombing, adopted by the 
General Assembly of the United Nations on 
15 December 1997. 

7. Konvention til bekæmpelse af ulovlige 
handlinger mod sikkerheden i maritim navi- 
gation, udfærdiget i Rom den 10. marts 
1988. 

8. Protokol til bekæmpelse af ulovlige handlin- 
ger mod sikkerheden for faste platforme på 
kontinentalsoklen, udfærdiget i Rom den 10. 
marts 1988. 

9. International konvention til bekæmpelse af 
terrorbombning, vedtaget af De forenede 
Nationers generalforsamling den 15. decem- 
ber 1997. 
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Bilag 2 

Resolution 1373 (2001) 
Adopted by the Security Council at its 4385th 

meeting, on 28. September 2001 

The Security Council, 
Reaffirming its resolutions 1269 (1999) of 19 

October 1999 and 1368 (2001) of 12 September 
2001, 

Reaffirming also its unequivocal condemna- 
tion of the terrorist attacks which took place in 
New York, Washington, D.C., and Pennsylvania 
on 11 September 2001, and expressing its deter- 
mination to prevent all such acts, 

.Reaff i rm further that such acts, like any act 
of international terrorism, constitute a threat to 
international peace and security, 

Reaffirming the inherent right of individual or 
collective self-defence as recognized by the 
Charter of the United Nations as reiterated in 
resolution 1368 (2001), 

Reaffirming the need to combat by all means, 
in accordance with the Charter of the United Na- 
tions, threats to international peace and security 
caused by terrorist acts, 

Deeply concerned by the increase, in various 
regions of the world, of acts of terrorism moti- 
vated by intolerance or extremism, 

Calling on States to work together urgently to 
prevent and suppress terrorist acts, including 
through increased cooperation and full imple- 
mentation of the relevant international conven- 
tions relating to terrorism, 

Recognizing the need for States to comple- 
ment international cooperation by taking addi- 
tional measures to prevent and suppress, in their 
territories through all lawful means, the financ- 
ing and preparation of any acts of terrorism, 

Reaffirming the principle established by the 
General Assembly in its declaration of October 
1970 (resolution 2625 (XXV)) and reiterated by 
the Security Council in its resolution 1189 
(1998) of 13 August 1998, namely that every 
State has the duty to refrain from organizing, in- 
stigating, assisting or participating in terrorist 
acts in another State or acquiescing in organized 
activities within its territory directed towards the 
coinmission of such acts, 

Resolution 1373 (2001) 
Tiltrådt af Sikkerhedsrådet på dets 4358. 

mode den 28. september 2001 

Sikkerhedsrådet, som 
genbekræfter sin resolution nr. 1269 (1999) af 

19. oktober 1999 og nr. 1368 (2001) af 12. sep- 
tember 2001, 

ligeledes genbekræfter sin utvetydige fordøm- 
melse af de terrorangreb, der fandt sted den 11. 
september 2001 i New York, Washington, D.C., 
og Pennsylvania, og udtrykker sin faste beslut- 
ning om at hindre alle sådanne handlinger, 

yderligere genbekræfter, at sådanne handlin- 
ger udgør en trussel mod den internationale fred 
og sikkerhed ligesom enhver anden international 
terrorhandling, 

genbekræfter den medfødte ret til individuelt 
eller kollektivt selvforsvar, som det anerkendes 
af FN-pagten som gentaget i resolution nr. 1368 
(2001), 

genbekræfter behovet for i overensstemmelse 
med FN-pagten og med alle midler at bekæmpe 
den trussel mod den internationale fred og sik- 
kerhed, som terrorhandlinger udgør, 

er dybt bekymret over stigningen i antallet af . 
terrorhandlinger i forskellige regioner i verden 
motiveret af intolerance eller ekstremisme, 

opfordrer staterne til uopsætteligt at arbejde 
sammen om at forebygge og forhindre terror- 
handlinger, herunder ved forøget samarbejde og 
fuld gennemførelse af de relevante internationa- 
le konventioner vedrørende terrorisme, 

anerkender staternes behov for at supplere det 
internationale samarbejde ved at træffe yderlige- 
re foranstaltninger til på deres områder og ved 
alle lovlige midler at forebygge og forhindre fi- 
nansiering og forberedelse af terrorhandlinger, 

genbekræfter det princip, som Generalforsam- 
lingen fastslog i sin erklæring fra oktober 1970 
(resolution nr. 2625 (XXV)), og som Sikker- 
hedsrådet gentog i sin resolution nr. 1189 (1998) 
af 13. august 1998, nemlig at enhver stat har 
pligt til at undlade at organisere, anspore, bistå 
eller deltage i terrorhandlinger i en anden stat, 
eller indvilge i organiserede aktiviteter på dens 
område, der er rettet mod udførelse af sådanne 
handlinger, 
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Acting under Chapter VII of the Charter of the 
United Nations, 

1. Decides that all States shall: 
a) Prevent and suppress the financing of terror- 

ist acts; 
b) Criminalize the wilful provision or collec- 

tion, by any means, directly or indirectly, of 
funds by their nationals or in their territories 
with the intention that the funds should be 
used, or in the knowledge that they are to be 
used, in order to carry out terrorist acts; 

c) Freeze without delay funds and other finan- 
cial assets or economic resources of persons 
who commit, or attempt to commit, terrorist 
acts or participate in or facilitate the com- 
mission of terrorist acts; of entities owned or 
controlled directly or indirectly by such per- 
sons; and of persons and entities acting on 
behalf of, or at the direction of such persons 
and entities, including funds derived or gen- 
erated from property owned or controlled di- 
rectly or indirectly by such persons and as- 
sociated persons and entities; 

d) Prohibit their nationals or any persons and 
entities within their territories from making 
any funds, financial assets or economic re- 
sources or financial or other related services 
available, directly or indirectly, for the ben- 
efit of persons who commit or attempt to 
commit or facilitate or participate in the 
commission of terrorist acts, of entities 
owned or controlled, directly or indirectly, 
by such persons and of persons and entities 
acting on behalf of or at the direction of such 
persons; 

2. Decides also that all States shall: 
(a) Refrain from providing any form of support, 

active or passive, to entities or persons in- 
volved in terrorist acts, including by sup- 
pressing recruitment of members of terrorist 
groups and eliminating the supply of weap- 
ons to terrorists; 

(b) Take the necessary steps to prevent the com- 
mission of terrorist acts, including by provi- 
sion of early warning to other States by ex- 
change of information; 

handler i overensstemmelse med FN-pagtens 
kapitel VII, 

1. beslutter, at alle stater skal: 
a) forebygge og forhindre finansiering af ter- 

rorhandlinger, 
b) kriminalisere forsætlig, direkte eller indirek- 

te, tilvejebringelse eller indsamling af mid- 
ler foretaget på enhver måde af egne stats- 
borgere eller på statens område i den hen- 
sigt, at midlerne skal anvendes, eller med vi- 
den om, at de vil blive anvendt, til at udføre 
terrorhandlinger, 

c) uden forsinkelse indefryse penge og andre 
finansielle midler eller økonomiske ressour- 
cer tilhørende personer, der begår terror- 
handlinger eller forsøg derpå eller deltager i 
eller fremmer udførelse af terrorhandlinger; 
tilhørende foretagender, der ejes eller kon- 
trolleres direkte eller indirekte af sådanne 
personer; og tilhørende personer og foreta- 
gender, der handler på vegne af eller efter 
ordre fra sådanne personer og foretagender, 
herunder midler, der hidrører fra eller er 
frembragt af formuegoder ejet eller kontrol- 
leret direkte eller indirekte af sådanne perso- 
ner og af tilknyttede personer og foretagen- 
der, 

d) forbyde deres egne statsborgere eller perso- 
ner og foretagender på deres område direkte 
eller indirekte at stille penge, finansielle 
midler, økonomiske ressourcer og finansiel- 
le eller andre lignende ydelser til rådighed 
for personer, der begår terrorhandlinger eller 
forsøg derpå eller fremmer eller deltager i 
udførelse af terrorhandlinger, for foretagen- 
der ejet eller kontrolleret direkte eller indi- 
rekte af sådanne personer eller for personer 
og foretagender, der handler på vegne af el- 
ler efter ordre fra sådanne personer; 

2. beslutter ligeledes, at alle stater skal: 
a) undlade at yde nogen form for aktiv eller 

passiv støtte til foretagender eller personer, 
der er involveret i terrorhandlinger, herun- 
der ved at forhindre, at der rekrutteres med- 
lemmer til terroristgrupper, og at terrorister 
forsynes med våben, 

b) tage de nødvendige skridt til at forhindre ud- 
førelse af terrorhandlinger, herunder ved tid- 
lig varsling af andre stater gennem informa- 
tionsudveksling, 
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(c) Deny safe haven to those who finance, plan, 
support, or commit terrorist acts, or provide 
safe havens; 

(d) Prevent those who finance, plan, facilitate or 
commit terrorist acts from using their re- 
spective territories for those purposes 
against other States or their citizens; 

(e) Ensure that any person who participates in 
the financing, planning, preparation or per- 
petration of terrorist acts or in supporting 
terrorist acts is brought to justice and ensure 
that, in addition to any other measures 
against them, such terrorist acts are estab- 
lished as serious criminal offences in do- 
mestic laws and regulations and that the 
punishment duly reflects the seriousness of 
such terrorist acts; 

(f) Afford one another the greatest measure of , 
assistance in connection with criminal in- 
vestigations or criminal proceedings relating 
to the financing or support of terrorist acts, 
including assistance in obtaining evidence 
in their possession necessary for the pro- 
ceedings; 

(g) Prevent the movement of terrorists or terror- 
ist groups by effective border controls and 
controls on issuance of identity papers and 
travel documents, and through measures for 
preventing counterfeiting, forgery or fraud- 
ulent use of identity papers and travel docu- 
ments; 

3. Calls upon all States to: 
(a) Find ways of intensifying and accelerating 

the exchange of operational information, es- 
pecially regarding actions or movements of 
terrorist persons or networks; forged or fal- 
sified travel documents; traffic in arms, ex- 
plosives or sensitive materials; use of com- 
munications technologies by terrorist 
groups; and the threat posed by the posses- 
sion of weapons of mass destruction by ter- 
rorist groups; 

(b) Exchange information in accordance with 
international and domestic law and cooper- 
ate on administrative and judicial matters to 
prevent the commission of terrorist acts; 

(c) Cooperate, particularly through bilateral and 
multilateral arrangements and agreements, 
to prevent and suppress terrorist attacks and 
take action against perpetrators of such acts; 

c) nægte tilflugtssted. til dem, der finansierer, 
planlægger, støtter eller begår terrorhandlin- 
ger eller stiller tilflugtssteder til rådighed, 

d) forhindre personer, der finansierer, planlæg- 
ger, fremmer eller begår terrorhandlinger, i 
at anvende staternes respektive områder til 
disse formål mod andre stater eller deres 
statsborgere, 

e) sikre, at enhver, der deltager i finansiering, 
planlægning, forberedelse eller udførelse af 
terrorhandlinger eller i støtte til terrorhand- 
linger, strafforfølges, samt sikre, at det -  ud 
over andre foranstaltninger mod dem -  fast- 
sættes, at terrorhandlinger er en alvorlig for- 
brydelse efter nationale love og forskrifter, 
og at straffen behørigt afspejler terrorhand- 
lingernes alvorlige karakter, 

f) yde hinanden størst mulig bistand i forbin- 
delse med strafferetlig efterforskning eller 
retsforfølgning vedrørende finansiering af 
eller støtte til terrorhandlinger, herunder bi- 
stand til at fremskaffe alt bevismateriale i 
deres besiddelse, som er nødvendigt for rets- 
forfølgningen, 

g) forhindre terroristers eller terroristgruppers 
færden ved effektiv grænsekontrol og kon- 
trol ved udstedelse af identitetspapirer og 
rejsedokumenter og gennem foranstaltnin- 
ger til forebyggelse af efterligning, forfalsk- 
ning eller svigagtig brug af identitetspapirer 
og rejsedokumenter; 

3. Opfordrer alle stater til: 
a) at finde fremgangsmåder til at intensivere og 

fremme udvekslingen af operationelle op- 
lysninger, især vedrørende terroristers eller 
teÚoristnetværkers handlinger eller færden, 
falske eller forfalskede rejsedokumenter, 
ulovlig handel med våben, sprængstoffer el- 
ler følsomme materialer, terroristgruppers 
brug af kommunikationsteknologi samt den 
trussel, der består i terroristgruppers besid- 
delse af masseødelæggelsesvåben, 

b) at udveksle oplysninger i overensstemmelse 
med international og national ret samt sam- 
arbejde i administrative og retslige sager for 
at forhindre udførelse af terrorhandlinger, 

c) at samarbejde, især gennem bilaterale og 
multilaterale ordninger og overenskomster, 
for at forebygge og forhindre terrorangreb 
og gribe ind over for personer, der begår så- 
danne handlinger, 
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(d) Become parties as soon as possible to the 
relevant international conventions and pro- 
tocols relating to terrorism, including the In- 
ternational Convention for the Suppression 
of the Financing of Terrorism of 9 Decem- 
ber 1999; 

(e) Increase cooperation and fully implement 
the relevant international conventions and 
protocols relating to terrorism and Security 
Council resolutions 1269 (1999) and 1368 
(2001); 

(f) Take appropriate measures in conformity 
with the relevant provisions of national and 
international law, including international 
standards of human rights, before granting 
refugee status, for the purpose of ensuring 
that the asylum seeker has not planned, fa- 
cilitated or participated in the commission of 
terrorist acts; 

(g) Ensure, in conformity with international 
law, that refugee status is not abused by the 
perpetrators, organizers or facilitators of ter- 
rorist acts, and that claims of political moti- 
vation are not recognized as grounds for re- 
fusing requests for the extradition of alleged 
terrorists; 

4. Notes with concern the close connection be- 
tween international terrorism and transnational 
organized crime, illicit drugs, money-launder- 
ing, illegal arms-trafficking, and illegal move- 
ment of nuclear, chemical, biological and other 
potentially deadly materials, and in this regard 
emphasizes the need to enhance coordination of 
efforts on national, subregional, regional and in- 
ternational levels in order to strengthen a global 
response to this serious challenge and threat to 
international security; 

5. Declares that acts, methods, and practices 
of terrorism are contrary to the purposes and 
principles of the United Nations and that know- 
ingly financing, planning and inciting terrorist 
acts are also contrary to the purposes and princi- 
ples of the United Nations; 

6. Decides to establish, in accordance with 
rule 28 of its provisional rules of procedure, a 
Committee of the Security Council, consisting 
of all the members of the Council, to monitor im- 
plementation of this resolution, with the assist- 
ance of appropriate expertise, and calls upon all 
States to report to the Committee, no later than 

d) snarest muligt at tiltræde de relevante inter- 
nationale konventioner og protokoller ved- 
rørende terrorisme, herunder den Internatio- 
nale konvention til bekæmpelse af finansie- 
ring af terrorisme af 9. december 1999, 

e) at forøge samarbej det og fuldt ud gennemfø- 
re de relevante internationale konventioner 
og protokoller vedrørende terrorisme samt 
Sikkerhedsrådets resolution nr. 1269 (1999) 
og nr. 1368 (2001), 

f) at træffe passende foranstaltninger i over- 
ensstemmelse med de relevante bestemmel- 
ser i national og international ret, herunder 
internationale menneskerettighedsstandar- 
der, før de meddeler flygtningestatus med 
henblik på at sikre, at asylansøgeren ikke har 
planlagt, fremmet eller deltaget i udførelse 
af terrorhandlinger, 

g) i overensstemmelse med international ret at 
sikre, at flygtningestatus ikke misbruges af 
personer, der har begået, organiseret eller 
fremmet terrorhandlinger, og sikre, at på- 
stande om politiske motiver ikke anerkendes 
som grundlag for at nægte retsanmodninger 
om udlevering af påståede terrorister; 

4. Noterer sig med bekymring den tætte for- 
bindelse mellem international terrorisme og 
grænseoverskridende organiseret kriminalitet, 
ulovlige narkotiske stoffer, hvidvaskning af pen- 
ge, ulovlig våbenhandel og ulovlige bevægelser 
af nukleare, kemiske, biologiske og andre poten- 
tielt dødbringende materialer og understreger i 
den forbindelse behovet for at forbedre koordi- 
neringen af bestræbelserne på nationalt, under- 
regionalt, regionalt og internationalt plan på at 
styrke en global reaktion på denne alvorlige ud- 
fordring og trussel mod den internationale sik- 
kerhed; 

5. Erklærer, at terrorhandlinger, -metoder og - 
fremgangsmåder er i modstrid med De forenede 
Nationers mål og principper, og at bevidst finan- 
siering og planlægning af samt ansporing til ter- 
rorhandlinger ligeledes er i modstrid med De 
forenede Nationers mål og principper; 

6. Beslutter i overensstemmelse med sin fore- 
løbige forretningsorden, § 28, at nedsætte en ko- 
mite under Sikkerhedsrådet bestående af alle 
Sikkerhedsrådets medlemmer til at overvåge 
gennemførelsen af denne resolution med passen- 
de ekspertbistand og opfordrer alle staterne til 
senest 90 dage efter datoen for vedtagelse af 
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90 days from the date of adoption of this resolu- 
tion and thereafter according to a timetable to be 
proposed by the Committee, on the steps they 
have taken to implement this resolution; 

7. Directs the Committee to delineate its tasks, 
submit a work programme within 30 days of the 
adoption of this resolution, and to consider the 
support it requires, in consultation with the Sec- 
retary-General; 

8. Expresses its determination to take all nec- 
essary steps in order to ensure the full implemen- 
tation of this resolution, in accordance with its 
responsibilities under the Charter; 

9. Decides to remain seized of this matter.« 

denne resolution og derefter i overensstemmelse 
med en tidsplan, der skal foreslås af komiteen, at 
aflægge rapport til komiteen om de skridt, som 
de har taget for at gennemføre resolutionen; 

7. Pålægger komiteen at skitsere sine opgaver, 
forelægge et arbejdsprogram inden 30 dage efter 
resolutionens vedtagelse og i samråd med gene- 
ralsekretæren overveje den støtte, som den har 
brug for; 

8. Udtrykker sin faste beslutning om at tage 
alle de nødvendige skridt for at sikre den fulde 
gennemførelse af denne resolution i overens- 
stemmelse med sit ansvar ifølge FN-pagten; 

9. Beslutter fortsat at ville informeres om den- 
ne sag.« 
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Bilag 3 

RÅDET FOR 
DEN EUROPÆISKE UNION 

Bruxelles, den 3. december 2001 

Forslag til Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af terrorisme 

Artikel 1 -  Terrorhandlinger 

Hver medlemsstat træffer de nødvendige for- 
anstaltninger for at sikre, at nedenstående for- 
sætlige handlinger, således som de er defineret 
som lovovertrædelser i national lovgivning, der 
i kraft af deres karakter eller den sammenhæng, 
hvori de begås, kan tilføje et land eller en inter- 
national organisation alvorlig skade, betragtes 
som terrorhandlinger, når de begås med det for- 
mål: 
i) at intimidere en befolkning i alvorlig grad, 

eller 
ii) uretmæssigt at tvinge offentlige myndighe- 

der eller en international organisation til at 
foretage eller undlade at foretage en hand- 
ling, eller 

iii) at destabilisere eller ødelægge et lands eller 
en international organisations grundlæggen- 
de politiske, forfatningsmæssige, økonomi- 
ske eller sociale strukturer i alvorlig grad 
ved følgende handlinger: 
a) legemsangreb, der kan have døden til føl- 

ge 
b) alvorlige overgreb mod en persons fysi- 

ske integritet 
c) bortførelse eller gidseltagning 
d) [홢홢홢] 
e) massive ødelæggelser af et regeringsan- 

læg eller et offentligt anlæg, et transport- 
system, en infrastruktur, herunder et edb- 
system, en fast platform på kontinental- 
soklen, et offentligt sted eller en privat 
ejendom, der kan bringe menneskeliv i 
fare eller forårsage betydelige økonomi- 
ske tab 

f) kapring af luftfartøjer, skibe eller andre 
kollektive transportmidler eller gods- 
transportmidler 

g) fremstilling, besiddelse, erhvervelse, 
transport eller levering eller brug af sky- 
devåben, sprængstoffer, kernevåben, bio- 
logiske og kemiske våben og for biologi- 
ske og kemiske våbens vedkommende 
forskning og udvikling 

h) spredning af farlige stoffer, brandstiftelse, 
fremkaldelse af eksplosioner eller over- 
svømmelser, der bringer menneskeliv i 
fare 

i) forstyrrelse eller afbrydelse af vand- eller 
elforsyningen eller forsyningen med an- 
dre grundlæggende naturressourcer, der 
bringer menneskeliv i fare 

j) fremsættelse af trusler om at ville udvise 
en af ovennævnte adfærdsformer. 

Artikel la  - Strafbare handlinger med relation til 
terroraktivitet 

Hver medlemsstat træffer de nødvendige for- 
anstaltninger for at sikre, at følgende handlinger 
også betragtes som lovovertrædelser med for- 
bindelse til terroraktiviteter: 
a) tyveri af særlig grov beskaffenhed begået 

med det formål at begå en af de i artikel 1 
omhandlede handlinger 

b) fremstilling af falske administrative doku- 
menter med det formål at begå en af de i ar- 
tikel 1, litra a)-i), samt de i artikel 2, stk. 2, 
litra b) og c) omhandlede handlinger 

c) afpresning med henblik på at begå en af de i 
artikel 1 omhandlede handlinger. 

Artikel 2 - Strafbare handlinger med relation til 
en terroristgruppe 

1.1 denne rammeafgørelse forstås ved »terro- 
ristgruppe« en struktureret sammenslutning be- 
stående af mere end to personer, som har bestået 
i et vist tidsrum, og som handler i forening med 
det formål at begå terrorhandlinger. Udtrykket 
»struktureret sammenslutning« betegner en 
sammenslutning, der ikke er vilkårligt dannet 
med henblik på umiddelbart at begå en strafbar 
handling, og hvis medlemmers roller ikke nød- 
vendigvis er formelt defineret, hvis sammensæt- 
ning ikke nødvendigvis er fast, og hvis struktur 
ikke nødvendigvis er nærmere fastlagt. 

2. Hver medlemsstat træffer de nødvendige 
foranstaltninger til, at nedenstående forsætlige, 
handlinger gøres strafbare: 
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a) ledelse af en terroristgruppe 
b) deltagelse i en terroristgruppes aktiviteter, 

herunder tilvejebringelse af informationer 
eller materielle midler eller gennem finan- 
siering af den aktiviteter, vel vidende, at 
denne deltagelse bidrager til gruppens kri- 
minelle aktiviteter 

Artikel 3 - Anstiftelse, medvirken og forsøg 

1. Hver medlemsstat træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at det gøres strafbart 
at anstifte eller medvirke til at begå en strafbar 
handling som omhandlet i artikel 1, la eller 2. 

2. Hver medlemsstat træffer de nødvendige 
foranstaltninger til, at det gøres strafbart at for- 
søge at begå en strafbar handling som omhandlet 
i artikel I og la, bortset fra den i artikel 1, 
litra g), nævnte besiddelse og den i artikel 1, 
litra j), nævnte strafbare handling. 

Artikel 4 - Sanktioner 
1. Hver medlemsstat træffer de nødvendige 

foranstaltninger for at sikre, at de i artikel 1,2 og 
3 nævnte strafbare handlinger kan straffes med 
strafferetlige sanktioner, der er effektive, står i et 
rimeligt forhold til lovovertrædelsen, har en af- 
skrækkende virkning og kan medføre udleve- 
ring. 

2. Hver medlemsstat træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at terrorhandlinger 
og de i artikel 3 nævnte strafbare handlinger, for 
så vidt de har relation til terrorhandlinger, kan 
straffes med strengere frihedsstraffe end dem, 
der er fastsat i national ret for sådanne lovover- 
trædelser i tilfælde, hvor der ikke er tale om for- 
sæt, j f. artikel 1, stk. 1, medmindre handlingerne 
allerede straffes med den maksimumsstraf, der 
kan idømmes i medfør af national ret. 

3. Hver medlemsstat træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de i artikel 2 
nævnte strafbare handlinger kan straffes med fri- 
hedsstraf med et maksimum på mindst 15 år for 
de strafbare handlinger, der er nævnt i artikel 2, 
stk. 2, litra a), og for de strafbare handlinger, der 
er nævnt i artikel 2, stk. 2, litra b) med en maksi- 
mumsstraf på mindst otte år. For så vidt de straf- 
bare handlinger, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, 
litra a), kun refererer til handlinger i artikel 1, li- 
tra j), skal maksimumsstraffen være på mindst 
otte år. 

Artikel 5 

(홢홢홢) 

Artikel 6 -  Særlige omstændigheder 
Uanset artikel 4 kan hver medlemsstat træffe 

de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de 
i artikel 4 omhandlede straffe kan nedsættes, 
hvis gerningsmanden: 
a) opgiver sin terroristvirksomhed, og 
b) giver de administrative eller retlige myndig- 

heder oplysninger, som de ikke kunne have 
skaffet sig på anden vis, og som kan hjælpe 
dem med: 
i) at forebygge eller begrænse virkningerne 

af den strafbare handling, 
ii) at identificere eller retsforfølge de andre 

gerningsmænd, 
iii)at fremskaffe bevismateriale eller 
iv)at forhindre, at andre af de i artikel 2 og 3 

nævnte strafbare handlinger bliver begået. 

Artikel 7 - Juridiske personers ansvar 
1. Hver medlemsstat træffer de nødvendige 

foranstaltninger for at sikre, at juridiske personer 
kan kendes ansvarlige for en af de i artikel 1, 2 
og 3 omhandlede strafbare handlinger, der, for at 
skaffe dem vinding, er begået af en person, der 
handler enten individuelt eller som medlem af et 
organ under den juridiske person, og som har en 
ledende stilling inden for den juridiske person, 
baseret på: 
a) beføjelse til at repræsentere den juridiske 

person, eller 
b) beføj else til at træffe beslutninger på den ju- 

ridiske. persons vegne, eller 
c) beføjelse til at udøve intern kontrol. 

2. Ud over de i stk. 1 omhandlede tilfælde 
træffer hver medlemsstat de nødvendige foran- 
staltninger til at sikre, at en juridisk person kan 
kendes ansvarlig, når utilstrækkeligt opsyn eller 
utilstrækkelig kontrol fra en af de i stk. l om- 
handlede personers side har gjort det muligt for 
en person, der er underlagt den juridiske persons 
myndighed, at begå en af de i artikel 1, 2 og 3 
omhandlede strafbare handlinger for at skaffe 
den juridiske person vinding. 

3. Juridiske personers ansvar i henhold til 
stk. I og 2 udelukker ikke strafferetlig forfølg- 
ning af fysiske personer, der begår, anstifter eller 
medvirker til en af de i artikel 1, 2 og 3 omhand- 
lede strafbare handlinger. 
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Artikel 8 - Sanktioner mod juridiske personer 
Hver medlemsstat træffer de nødvendige for- 

anstaltninger for at sikre, at der over for en juri- 
disk person, der kendes ansvarlig i henhold til 
artikel 7, kan iværksættes sanktioner, der er ef- 
fektive, står i et rimeligt forhold til lovovertræ- 
delsen og har afskrækkende virkning, herunder 
bødestraf eller administrativt idømte bøder, og 
som kan indbefatte andre sanktioner som f.eks.: 
a) udelukkelse fra offentlige ydelser eller til- 

skud; 
b) midlertidigt eller varigt forbud mod at udøve 

kommerciel virksomhed; 
c) anbringelse under retsligt tilsyn; 
d) likvidation efter retskendelse; 
e) midlertidig eller permanent lukning af for- 

retningssteder, der er blevet brugt til at begå 
lovovertrædelsen. 

Artikel 9 - Straffemyndighed og retsforfølgning 
1. Hver medlemsstat træffer de nødvendige 

foranstaltninger for at fastlægge sin straffemyn- 
dighed med hensyn til de i artikel 1, 2 og 3 om- 
handlede strafbare handlinger, såfremt: 
a) handlingen helt eller delvis er begået på 

dens område; hver medlemsstat kan udvide 
sin straffemyndighed, hvis handlingen er be- 
gået på en anden EU-medlemsstats område 

b) handlingen er begået på et skib, der fører 
dens flag, eller et luftfartøj, der er indregi- 
streret i medlemsstaten 

c) gerningsmanden er statsborger eller bosat i 
medlemsstaten 

d) handlingen er begået til fordel for en juridisk 
person, som har sit hjemsted på dens område 

e) handlingen er begået mod medlemsstatens 
institutioner eller befolkning eller mod en af 
Den Europæiske Unions institutioner eller et 
organ, der er oprettet i overensstemmelse 
med traktaten om oprettelse af Det Europæ- 
iske Fællesskab og traktaten om Den Euro- 
pæiske Union med hjemsted i den pågæl- 
dende medlemsstat. 

2. Hvis mere end én medlemsstat har straffe- 
myndighed og faktisk mulighed for at retsforføl- 
ge for en lovovertrædelse på grundlag af de sam- 
me forhold, samarbejder de pågældende med- 
lemsstater for at afgøre, hvem af dem der skal 
retsforfølge gerningsmændene, med henblik på 
om muligt at samle retsforfølgningen i en enkelt 
medlemsstat. Med henblik herpå kan medlems- 
staterne betjene sig af ethvert organ eller enhver 

mekanisme, der er oprettet inden for Den Euro- 
pæiske Union med henblik på at lette samarbej- 
det mellem deres judicielle myndigheder og ko- 
ordinationen af deres indsats. Der vil successivt 
blive taget hensyn til følgende former for til- 
knytning: 
-  den medlemsstat, på hvis område handlinger- 

ne er begået; 
-  den medlemsstat, som gerningsmanden er 

statsborger eller bosat i; 
-  den medlemsstat, der er ofrenes hjemland; 
-  den medlemsstat, hvor gerningsmanden er 

blevet fundet. 
3. Hver medlemsstat træffer de nødvendige 

foranstaltninger for ligeledes at fastlægge sin 
straffemyndighed med hensyn til de i artikel 1,2 
og 3 nævnte strafbare handlinger i de tilfælde, 
hvor den nægter at overgive eller udlevere en 
person, der er mistænkt eller dømt for en sådan 
lovovertrædelse, til en anden medlemsstat eller 
et tredjeland. 

4. Hver medlemsstat sikrer, at dens straffe- 
myndighed dækker de tilfælde, hvor en strafbar 
handling i henhold til artikel 2 og 3 er begået helt 
eller delvis på dens område, uanset hvor terro- 
ristgruppen holder til eller udøver sine kriminel- 
le aktiviteter. 

5. Denne artikel udelukker ikke udøvelse af en 
strafferetlig kompetence, der er fastlagt af en 
medlemsstat i henhold til dens nationale lovgiv- 
ning. 

Artikel 1 0 - Beskyttelse af og hjælp til ofre 
1. Hver medlemsstat fastsætter, at undersøgel- 

ser eller retsforfølgning i forbindelse med straf- 
bare handlinger, der er omfattet af denne ramme- 
afgørelse, ikke afhænger af, om et offer for den 
strafbare handling indgiver anmeldelse eller 
fremsætter anklage, i hvert fald ikke, hvis hand- 
lingerne er begået på medlemsstatens område. 

2. Foruden de foranstaltninger, der er fastsat i 
rammeafgørelsen om ofres stilling i forbindelse 
med strafferetlige procedurer, træffer hver med- 
lemsstat om nødvendigt enhver mulig forholds- 
regel for at sikre passende hjælp til offerets fami- 
lie. 

Artikel 11 - Iværksættelse og rapporter 

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige for- 
anstaltninger til gennemførelsen af denne ram- 
meafgørelse senest den 31. december 2002. 
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2. Medlemsstaterne meddeler senest samme 
dato Generalsekretariatet for Rådet og Kommis- 
sionen teksten til de forskrifter, som de udsteder 
for at gennemføre de forpligtelser, som de på- 
lægges ved denne rammeafgørelse, i national 
ret. På baggrund af en rapport udarbejdet ud fra 
disse oplysninger og en skriftlig rapport fra 
Kommissionen undersøger Rådet senest den 31. 
december 2003, om medlemsstaterne har truffet 
de nødvendige foranstaltninger til at efterkom- 
me denne rammeafgørelse. 

Udfærdiget i Bruxelles, den 

3. Kommissionens rapport skal bl.a. indeholde 
en præcisering af gennemførelsen i medlemssta- 
ternes straffelov af den forpligtelse, der er inde- 
holdt i artikel 4, stk. 2. 

Artikel 12 - Ikrafttræden 

Denne rammeafgørelse træder i kraft dagen 
efter offentliggørelsen i De Europæiske Fælles- 
skabers Tidende. 

På Rådets vegne 

115 Fremsatte lovforslag (undt. finans- og tillægsbev.lovforslag) 
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Udkast til erklæringer fra Rådet 
1. »Rådet erklærer, at den strafbare handling, 

der er nævnt i artikel 1, litra j) (trusler), skal ses 
som defineret i den pågældende medlemsstats 
nationale lovgivning. Hvis denne handling kræ- 
ver en yderligere kvalifikation, såsom en »tro- 
værdig« trussel, er det tilladt i henhold til ram- 
meafgørelsen at anvende den således. Hvis ram- 
meafgørelsen vedrører ledelse af en terrorist- 
gruppe, der aldrig begår nogen handlinger, men 
kun truer med det, vil det være tilladt i henhold 
til rammeaftalen at anvende den til at straffe den- 
ne strafbare handling med en maksimumsstraf 
på mindst otte år.« 

»Rådet erklærer, at rammeafgørelsen om be- 
kæmpelse af terrorisme omfatter handlinger, 
som alle Den Europæiske Unions medlemsstater 
anser for alvorlige overtrædelser af deres straffe- 
love, begået af personer, hvis mål er en trussel 
mod deres demokratiske samfund, der respekte- 

rer retsstatsprincippet, og mod den civilisation, 
disse samfund bygger på. Den skal forstås på 
denne måde og kan ikke bruges som et argument 
for nu at betragte adfærd, som blev udført af 
mennesker, der handlede for at bevare eller gen- 
skabe disse demokratiske værdier, hvilket navn- 
lig var tilfældet i visse medlemsstater under an- 
den verdenskrig, som »terroristhandlinger«. Den 
kan heller ikke bruges til at anklage personer, 
der udøver deres legitime ret til at udtrykke deres 
meninger, for terrorisme, selv om de under ud- 
øvelsen af en sådan ret begår lovovertrædelser.« 

Udkast til erklæring fra Rådet ad artikel 1, litra 
g) l 

Rådet er enigt om, at rammeafgørelsen ikke 
pålægger medlemsstaterne nogen forpligtelse til 
at gøre de i artikel 1, litra g), nævnte handlinger 
strafbare, medmindre de begås med et terrori- 
stisk forsæt. 
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Bilag 4 

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov 

Gældende formulering 

§ 27. Strafansvar for en juridisk person forud- 
sætter, at der inden for dens virksomhed er begå- 
et en lovovertrædelse, der kan tilregnes en eller 
flere til den juridiske person knyttede personer 
eller den juridiske person som sådan. 

Stk. 2. 

§ 77 a. Genstande, som på grund af deres be- 
skaffenhed i forbindelse med andre foreliggende 
omstændigheder må befrygtes at ville blive brugt 
ved en strafbar handling, kan konfiskeres, for så 
vidt det må anses for påkrævet for at forebygge 
den strafbare handling. § 75, stk. 4, finder tilsva- 
rende anvendelse. 

§ 93. Forældelsesfristen er 

1) l år, når der ikke er hjemlet højere straf end 
fængsel i 1 år for lovovertrædelsen, eller når 
straffen for overtrædelsen ikke ville oversti- 
ge bøde. 

2) 5 år, når der ikke er hjemlet højere straf end 
fængsel i 4 år. 

3) 10 år, når der ikke er hjemlet højere straf end 
fængsel i 10 år. 

4) 15 år, når der ikke er hjemlet højere straf end 
fængsel på bestemt tid. 

Stk. 2-4. - - - 

Lovforslaget 

§1 

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 
14. september 2001, foretages følgende ændrin- 
ger: 

1.1 S 27, stk. 1, indsættes som 2. pkt.: 
»For så vidt angår straf for forsøg finder § 21, 

stk. 3, tilsvarende anvendelse.«. 

2.1 § 77 a indsættes efter 1. pkt.: 
»Der kan under samme betingelser ske konfi- 

skation af andre formuegoder, herunder penge.«. 

3. I § 93, stk 1, nr. 1, indsættes efter 1. pkt. : 

»2. led gælder dog ikke for juridiske perso- 
ner.«. 
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Gældende formulering 

§ 114. Den, som deltager i eller yder væsentlig 
økonomisk eller anden væsentlig støtte til korps, 
gruppe eller sammenslutning, der har til hensigt 
ved magtanvendelse at øve indflydelse på offent- 
lige anliggender eller fremkalde forstyrrelse af 
samfundsordenen, straffes med fængsel indtil 6 
år. 

Stk. 2. Den, som deltager i ulovlig militær or- 
ganisation eller gruppe, straffes med bøde eller 
fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende 
omstændigheder med fængsel indtil 2 år. 

Lovforslaget 

4. § 114 affattes således: 

»§ 114. For terrorisme straffes med fængsel 
indtil på livstid den, som med forsæt til at 
skræmme en befolkning i alvorlig grad, eller 
uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske 
offentlige myndigheder eller en international or- 
ganisation til at foretage eller undlade at foretage 
en handling, eller at destabilisere eller ødelægge 
et lands eller en international organisations 
grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, 
økonomiske eller samfundsmæssige strukturer 
begår en eller flere af følgende handlinger, når 
handlingen i kraft af dens karakter eller den sam- 
menhæng, hvori den begås, kan tilføje et land el- 
ler en international organisation alvorlig skade: 
1) Manddrab efter § 237. 
2) Grov vold efter § 245 eller § 246. 
3) Frihedsberøvelse efter § 261. 
4) Forstyrrelse af trafiksikkerheden efter § 184, 

stk. 1, retsstridige forstyrrelser i driften af al- 
mindelige samfærdselsmidler mv. efter 
§ 193, stk. 1, eller groft hærværk efter §291, 
stk. 2, hvis disse overtrædelser begås på en 
måde, der kan bringe menneskeliv i fare el- 
ler forårsage betydelige økonomiske tab. 

5) Kapring af transportmidler efter § 183 a. 
6) Grove våbenlovsovertrædelser efter § 192 a 

eller lov om våben og eksplosivstoffer § 10, 
stk. 2. 

7) Brandstiftelse efter § 180, sprængning, 
spredning af skadevoldende luftarter, over- 
svømmelse, skibbrud, jernbane- eller anden 
transportulykke efter § 183, stk. 1 og 2, 
sundhedsfarlig forurening af vandforsynin- 
gen efter § 186, stk. 1, sundhedsfarlig for- 
urening af ting bestemt til almindelig udbre- 
delse mv. efter § 187, stk. 1. 

Stk. 2. På samme måde straffes den, som med 
det i stk. 1 nævnte forsæt transporterer våben el- 
ler eksplosivstoffer. 

Stk. 3. Endvidere straffes på samme måde den, 
der med det i stk. 1 nævnte forsæt truer med at 
begå en af de i stk. 1 og 2 nævnte handlinger.«. 
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Gældende formulering Lovforslaget 

5. Efter § 114 indsættes: 

»§ 114 a. Med fængsel indtil 10 år straffes 
den, som 
1) direkte eller indirekte yder økonomisk støtte 

til, 
2) direkte eller indirekte tilvejebringer eller 

indsamler midler til, eller 
3) direkte eller indirekte stiller penge, andre 

formuegoder, eller, finansielle eller andre 
lignende ydelser til rådighed for 

en person, en gruppe eller en sammenslutning, 
der begår eller har til hensigt at begå terrorhand- 
linger omfattet af § 114. 

§ 114 b. Den, som i øvrigt ved tilskyndelse, 
råd eller dåd medvirker til at fremme den krimi- 
nelle virksomhed eller det fælles formål for en 
gruppe eller sammenslutning, som foretager en 
eller flere handlinger omfattet af § 114 eller 
§ 114 a, nr. 1 eller 2, når virksomheden eller for- 
målet indebærer, at en eller flere handlinger af 
denne karakter begås, straffes med fængsel indtil 
6 år. 

§ 114 c. Den, som, uden at forholdet omfattes 
af §§ 114-114 b, deltager i eller yder væsentlig 
økonomisk støtte eller anden væsentlig støtte til 
korps, gruppe eller sammenslutning, der har til 
hensigt ved magtanvendelse at øve indflydelse 
på offentlige anliggender eller fremkalde for- 
styrrelse af samfundsordenen, straffes med 
fængsel indtil 6 år. 

§ 114 d. Den, som, uden at forholdet omfattes 
af §§ 114-114 c, deltager i en ulovlig militær or- 
ganisation eller gruppe, straffes med bøde eller 
fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende 
omstændigheder med fængsel indtil 2 år. 

§ 114 e. Med fængsel indtil 6 år straffes den, 
der under skærpende omstændigheder i strid 
med lovgivningen om ikke spredning af masse- 
ødelæggelsesvåben mv. 
1) udfører produkter med dobbelt anvendelse 

uden tilladelse, 
2) til brug for myndighedernes afgørelser om 

produkter med dobbelt anvendelse giver 
urigtige eller vildledende oplysninger eller 
fortier oplysninger af betydning for sagens 
afgørelse, eller 

3) handler i strid med vilkår, der er fastsat i 
myndighedernes afgørelser om produkter 
med dobbelt anvendelse.«. 
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Gældende formulering 

§ 183 a. Den, som om bord på et luftfartøj eller 
skib ved ulovlig tvang, jf. § 260, overtager kon- 
trollen over fartøjet eller griber ind i dettes ma- 
nøvrering, straffes med fængsel indtil på livstid. 

§ 192 a. Den, som i strid med lovgivningen om 
våben og eksplosivstoffer indfører, tilvirker, be- 
sidder, bærer, anvender eller overdrager våben 
eller eksplosivstoffer, som på grund af deres sær- 
deles farlige karakter er egnede til at forvolde be- 
tydelig skade, straffes med fængsel indtil 4 år. 

§ 306. Der kan pålægges selskaber mv. (juridi- 
ske personer) strafansvar efter reglerne i 5. kapi- 
tel for overtrædelser af denne lov, der er begået 
for at skaffe den juridiske person vinding. 

Lovforslaget 

6. § 183 a affattes således: 

»§ 183 a. Den, som om bord i et luftfartøj, skib 
samt andet kollektivt transportmiddel eller gods- 
transportmiddel ved ulovlig tvang, jf. § 260, 
overtager kontrollen over fartøjet eller køretøjet 
eller griber ind i dettes manøvrering, straffes 
med fængsel indtil livstid.«. 

7. I § 192 a ændres »fængsel indtil 4 år« til: 
»fængsel indtil 6 år«. 

8.1 § 192 a indsættes som stk. 2.: 

»Stk. 2. På samme måde straffes den, der i strid 
med lovgivningen om våben og eksplosivstoffer 
udvikler eller med henblik herpå forsker i faste 
stoffer, væsker eller luftarter, som ved spredning 
virker skadevoldende, bedøvende eller irriteren- 
de.«. 

9. § 306 affattes således: 

»§ 306. Der kan pålægges selskaber mv. (juri- 
diske personer) strafansvar efter reglerne i 5. ka- 
pitel for overtrædelse af denne lov.«. 

§ 2 

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 
809 af 14. september 2001, foretages følgende 
ændringer: 
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Gældende formulering 

Kapitel 71 

Indgreb i meddelelseshemmeligheden og 
observation 

§ 781. Indgreb i meddelelseshemmeligheden 
må kun foretages, såfremt 
1) der er bestemte grunde til at antage, at der på 

den pågældende måde gives meddelelser el- 
ler foretages forsendelser til eller fra en mis- 
tænkt, 

2) indgrebet må antages at være af afgørende 
betydning for efterforskningen og 

3) efterforskningen angår en lovovertrædelse, 
som efter loven kan straffes med fængsel i 6 
år eller derover, en forsætlig overtrædelse af 
straffelovens kapitler 12 eller 13 eller en 
overtrædelse af straffelovens §§ 124, stk. 1, 
125, 127, stk. 1, 193, stk. 1, 235, 245, 252, 
stk. 1,266,281,286, stk. 1, eller 289 eller en 
overtrædelse af udlændingelovens § 59, 
stk. 5. 

Stk. 2-5. - - - 

§ 786. Det påhviler postvirksomheder og ud- 
bydere af offentlige telenet eller teletjenester at 
bistå politiet ved gennemførelsen af indgreb i 
meddelelseshemmeligheden, herunder véd at 
etablere aflytning af telefonsamtaler mv., ved at 
give de i § 780, stk. 1, nr. 3 og 4, nævnte oplys- 
ninger samt ved at tilbageholde og udlevere for- 
sendelser mv. 

Stk. 2-3. 

Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte regler 
om økonomisk godtgørelse til de i stk. 1 nævnte 
virksomheder for udgifter i forbindelse med bi- 
stand til politiet til gennemførelse af indgreb i 
meddelelseshemmeligheden. 

Lovforslaget 

1. Overskriften til kapitel 71 affattes således: 

, »Indgreb i meddelelseshemmeligheden, ' 
observation og dataaflæsning«. 

2. I § 786, stk. 1, udgår: »offentlige«. 
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Gældende formulering Lovforslaget 

3.1 £ 786 indsættes efter stk. 3 som nye stykker: 

»Stk 4. Det påhviler udbydere af telenet eller 
teletjenester at foretage registrering og opbeva- 
ring i 1 år af oplysninger om teletrafik til brug for 
efterforskning og retsforfølgning af strafbare 
forhold. Justitsministeren fastsætter efter for- 
handling med ministeren for videnskab, teknolo- 
gi og udvikling nærmere regler om denne regi- 
strering og opbevaring. 

Stk. 5. Justitsministeren kan efter forhandling 
med ministeren for videnskab, teknologi og ud- 
vikling fastsætte regler om telenet- og teletjene- 
steudbyderes praktiske bistand til politiet i for- 
bindelse med indgreb i meddelelseshemmelighe- 
den. 

Stk. 6. Overtrædelse af stk. 4, 1. pkt., straffes 
med bøde. Der kan pålægges selskaber m.v. (ju- 
ridiske personer) strafansvar efter reglerne i 
straffelovens 5. kapitel. 

Stk. 7. For overtrædelse af bestemmelser i for- 
skrifter, der er fastsat i medfør af stk. 4, 2. pkt., 
og stk. 5, kan der fastsættes bestemmelser om 
bødestraf. Der kan endvidere fastsættes bestem- 
melser om at pålægge selskaber mv. (juridiske 
personer) strafansvar efter reglerne i straffelo- 
vens 5. kapitel.«. 

Stk. 4 bliver herefter stk. 8. 

4. Efter § 791 a indsættes: 

»§ 791 b. Aflæsning af ikke offentligt tilgæn- 
gelige oplysninger i et informationssystem ved 
hjælp af programmer eller andet udstyr (dataaf- 
læsning) kan foretages, såfremt 
1) der er bestemte grunde til at antage, at infor- 

mationssystemet anvendes af en mistænkt i 
forbindelse med planlagt eller begået krimi- 
nalitet som nævnt i nr. 3, 

2) indgrebet må antages at være af afgørende 
betydning for efterforskningen, og 

3) efterforskningen angår en forsætlig overtræ- 
delse af straffelovens kapitel 12 eller 13 eller 
en overtrædelse af straffelovens §§ 180, 
183, stk. 1 og 2, 183 a, 186, stk. 1, 187, 
stk. 1, 191, 192 a eller 237. 
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Gældende formulering 

§ 799. Såfremt det er af afgørende betydning 
for efterforskningen, at ransagningen foretages, 
uden at den mistænkte eller andre gøres bekendt 
hermed, kan retten, hvis efterforskningen angår 
en forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitel 
12 eller 13 eller en overtrædelse af straffelovens 
§§191 eller 237, ved kendelse træffe bestem- 
melse herom og om, at reglerne i § 798, stk. 2, 
1.-4. pkt., og stk. 3, fraviges. Dette gælder dog 
ikke med hensyn til ransagning af husrum, andre 
lokaliteter eller genstande, som nogen, der efter 
reglerne i § 170 er udelukket fra eller efter reg- 
lerne i § 172 er fritaget for at afgive forklaring 
som vidne i sagen, har rådighed over. 

Stk. 2. Reglerne i § 783, stk. 2 og 3, § 784, 
§ 785 og § 788 finder anvendelse på de i stk. 1, 
1. pkt., omhandlede tilfælde. 

Lovforslaget 

Stk. 2. Indgreb som nævnt i stk. 1 må ikke 
foretages, såfremt det efter indgrebets formål, 
sagens betydning og den krænkelse og ulempe, 
som indgrebet må antages at forvolde den eller 
de personer, som det rammer, ville være et ufor- 
holdsmæssigt indgreb. 

Stk. 3. Afgørelse om dataaflæsning træffes af 
retten ved kendelse. I kendelsen angives det in- 
formationssystem, som indgrebet angår. I øvrigt 
finder reglerne i § 783, stk. 1, 3. og 4. pkt., samt 
stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse. 

Stk. 4. Efterfølgende underretning om et fore- 
taget indgreb sker efter reglerne i § 788, stk. 1, 3 
og 4. Underretningen gives til den, der har râdig- 
heden over det informationssystem, der har væ- 
ret aflæst efter stk. 1. I øvrigt finder reglerne i 
§ 782, stk. 2, §§ 784-785, § 789 samt § 791 til- 
svarende anvendelse.«. 

5. § 799, stk. 1, 1. pkt., affattes således: 

»Såfremt det er af afgørende betydning for ef- 
terforskningen, at ransagningen foretages, uden 
at den mistænkte eller andre gøres bekendt her- 
med, kan retten, hvis efterforskningen angår en 
forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitel 12 
eller 13 eller en overtrædelse af straffelovens 
§§ 180, 183, stk. I og 2, 183 a, 186, stk. 1, 187, 
stk. 1, 191, 192 a eller 237, ved kendelse træffe 
bestemmelse herom og om, at reglerne i § 798, 
stk. 2, 1.-4. pkt., og stk. 3, fraviges.«. 

6.1 § 799 indsættes som stk. 3: 

»Stk. 3. Retten kan bestemme, at der inden for 
det tidsrum, der efter stk. 2 fastsættes i medfør af 
§ 783, stk. 2, kan foretages gentagne ransagnin- 
ger. Retten skal i den forbindelse fastsætte antal- 
let af ransagninger. Hvis særlige grunde taler 
derfor, kan retten bestemme, at der kan foretages 
et ubestemt antal ransagninger.«. 
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Gældende formulering 

§ 802. - - - 

Stk. 1. - - - 

Stk. 2. Gods, som en mistænkt ejer, kan be- 
slaglægges, såfremt 
1) den pågældende med rimelig grund er mis- 

tænkt for en lovovertrædelse, der er undergi- 
vet offentlig påtale, og 

2) beslaglæggelse anses for nødvendig for at 
sikre det offentliges krav på sagsomkostnin- 
ger, krav på konfiskation efter straffelovens 
§ 75, stk. 1, 1. pkt., 2. led, og 2. pkt., og 
stk. 3, og § 76 a, stk. 5, bødekrav eller for- 
urettedes krav på erstatning i sagen. 

Stk. 3-4. 

§ 803. Genstande, som en person, der ikke er 
mistænkt, har rådighed over, kan beslaglægges 
som led i efterforskningen af en lovovertrædelse, 
der er undergivet offentlig påtale, hvis der er 
grund til at antage, at genstanden kan tjene som 
bevis, bør konfiskeres eller ved lovovertrædel- 
sen er fravendt nogen, som kan kræve den tilba- 
ge. § 189 finder tilsvarende anvendelse. 

Stk. 2. - - - 

§ 805. - - - 

Stk. 2. - - - 

Stk. 3. Ved beslaglæggelse til sikkerhed for det 
offentliges krav på sagsomkostninger, krav på 
konfiskation efter straffelovens § 75, stk. 1, 1. 
pkt., 2. led, og 2. pkt., og stk. 3, og § 76 a, stk. 5, 
bødekrav eller forurettedes krav på erstatning 
finder reglerne i §§ 509-516 tilsvarende anven- 
delse. 

§ 806. Afgørelse om beslaglæggelse og om 
pålæg om edition træffes efter politiets begæ- 
ring. Begæring om beslaglæggelse til sikring af 
erstatningskrav kan tillige fremsættes af foruret- 
tede. 

Lovforslaget 

7.1 § 802, stk. 2, nr. 2, § 805, stk. 3, og § 807 d, 
stk. 2, 1. pkt., ændres »og § 76 a, stk. 5,« til: 
»§ 76 a, stk. 5, og § 77 a, 2. pkt.,«. 

8.1 § 803, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.: 
»Andre formuegoder, herunder penge, som en 

person, der ikke er mistænkt, har rådighed over, 
kan beslaglægges som led i efterforskningen af 
en lovovertrædelse, der er undergivet offentlig 
påtale, hvis der er grund til at antage, at disse for- 
muegoder bør konfiskeres.«. 

9.1 § 806, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »kan po- 
litiet træffe beslutning om beslaglæggelse«: »og 
om edition«. 
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Gældende formulering 

Stk. 2. Afgørelsen træffes af retten ved kendel- 
se, jf. dog stk. 7.1 kendelsen anføres de konkrete 
omstændigheder i sagen, hvorpå det støttes, at 
betingelserne for indgrebet er opfyldt. Kendel- 
sen kan til enhver tid omgøres. 

Stk. 3. Såfremt indgrebets øjemed ville forspil- 
des, hvis retskendelse skulle afventes, kan politi- 
et træffe beslutning om beslaglæggelse, jf. dog 
stk. 4. Fremsætter den, mod hvem indgrebet ret- 
ter sig, anmodning herom, skal politiet snarest 
muligt og senest inden 24 timer forelægge sagen 
for retten, der ved kendelse afgør, om indgrebet 
kan godkendes. 

Stk. 4. Beslaglæggelse efter § 802, stk. 3, kan 
kun ske efter retskendelse. Det samme gælder 
beslaglæggelse af trykte skrifter eller lyd- eller 
billedprogrammer omfattet af medieansvarslo- 
ven, i anledning af hvis indhold ansvar skal gøres 
gældende. 

Stk. 5-7. 

§ 807 b. Beslaglæggelse efter § 802, stk. 1, og 
§ 803, stk. 1, medfører, at der hverken ved aftale 
eller kreditorforfølgning kan foretages dispositi- 
oner over det beslaglagte, som er i strid med ind- 
grebets formål. 

Stk. 2. Beslaglæggelse efter § 802, stk. 2, har 
indtil der træffes afgørelse efter § 807 d, stk. 2 
og 3, samme retsvirkning som arrest, jf. kapitel 
56. 

§ 807 d. Rådighedsberøvelse som følge af be- 
slaglæggelse efter § 802, stk. 1, og § 803, stk. 1, 
bortfalder senest, når sagen er endeligt sluttet 
ved dom, påtaleopgivelse eller tiltalefrafald, 
medmindre det beslaglagte konfiskeres. Er der 
tvist om, til hvem tilbagelevering skal ske, kan 
retten efter begæring træffe bestemmelse om, til 
hvem beslaglagte genstande skal udleveres. Af- 
gørelsen træffes ved kendelse. 

Lovforslaget 

10.1 § 807 b, stk. 7. og § 807 d, stk. 1,1. pkt., æn- 
dres »§ 803, stk. 1,« til: »§ 803, stk. l, l. pkt.,«. 

11.1 § 807 b, stk. 2, og § 807 .d, stk. 2, 1.pkt., ind- 
sættes efter »§ 802, stk. 2,«: »og § 803, stk. 1, 2. 
pkt.,«. 
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Gældende formulering 

Stk. 2. Gods, der er beslaglagt efter § 802, 
stk. 2, eller sikkerhed, der er stillet efter § 805, 
stk. 2, anvendes først til fyldestgørelse af for- 
urettedes krav på erstatning, dernæst det offent- 
liges krav på sagsomkostninger, dernæst krav på 
konfiskation efter straffelovens §75, stk. 1, 1. 
pkt., 2. led, og 2. pkt., og stk. 3, og § 76 a, stk. 5, 
og dernæst bødekrav. 

Stk. 3-5. - - - 

§ 15. - - - 

Stk. 2. - - - 

Stk. 3. Forskningsministeren kan endvidere ef- 
ter forhandling med justitsministeren fastsætte 
nærmere regler om udbyderens bistand til politi- 
et i forbindelse med indgreb i meddelelseshem- 
meligheden. 

§ 3 4 . - - -  

Stk. 2. - - - 

Stk 3.. En slutbruger kan kræve, at den pågæl- 
dendes nummeroplysningsdata ikke oplyses i 
forbindelse med udbud af nummeroplysningstje- 
nester. Krav herom indebærer ligeledes, at slut- 
brugerens nummeroplysningsdata ikke må vide- 
regives til andre. 

Stk. 4. Uanset stk. 3 

1) kan nummeroplysningsdata altid videregi- 
ves til andre udbydere af telenet eller teletje- 
nester i signaleringsøjemed 

2) skal nummeroplysningsdata altid videregi- 
ves til forsyningspligtudbyderens landsdæk- 
kende nummeroplysningstjeneste, jf. § 16, 
stk. 2, nr. 5. 

Stk. 5. Oplysninger som nævnt i stk. 4, nr. 2, 
kan alene videregives af forsyningspligtudbyde- 
rens landsdækkende nummeroplysningstjeneste 
til brug for besvarelse af henvendelser fra den of- 
fentlige alarmtjeneste. 

Stk. 6. - - - 

Lovforslaget 

§3 

I lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- 
og forbrugerforhold på telemarkedet foretages 
følgende ændringer: 

1. § 15, stk. 3, ophæves. 

2. I § 34, stk. 5, indsættes efter »den offentlige 
alarmtjeneste«: »eller politiet«. 
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Gældende formulering 

§ 5. Det er forbudt uden justitsministerens til- 
ladelse at tilvirke faste stoffer, væsker eller luft- 
arter, som ved spredning virker skadevoldende, 
bedøvende eller irriterende. Justitsministeren 
kan fastsætte regler for opbevaring af sådanne 
stoffer. 

, § 2. En dansk statsborger kan ikke udleveres. 

Lovforslaget 

§4 

I lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbe- 
kendtgørelse nr. 67 af 26. januar 2000, som æn- 
dret ved § 23 i lov nr. 433 af 31. maj 2000, ind- 
sættes i § 5, 1. pkt., indsættes efter »tilvirke«: 
»og udvikle eller med henblik herpå forske i«. 

§5 

I lov om udlevering af lovovertrædere, jf. lov- 
bekendtgørelse nr. 110 af 18. februar 1998, som 
ændret ved § 4 i lov nr. 280 af 25. april 2001, 
foretages følgende ændringer: 
1. § 2 affattes således: 

»§ 2. Udlevering af en dansk statsborger til 
strafforfølgning i en medlemsstat i Den Europæ- 
iske Union kan ske, 
1) hvis den pågældende i de sidste 2 år forud 

for den strafbare handling har haft bopæl i 
den stat, hvortil udlevering ønskes, og en 
handling, der svarer til den lovovertrædelse, 
for hvilken der søges udlevering, efter dansk 
ret kan straffes med fængsel i mindst 6 må- 
neder, eller 

2) hvis handlingen efter dansk ret kan medføre 
højere straf end fængsel i 4 år. 

Stk. 2. Justitsministeren kan på grundlag af en 
overenskomst med en anden stat fastsætte, at 
danske statsborgere kan udleveres til straffor- 
følgning i den pågældende stat, hvis handlingen, 
for hvilken der søges udlevering, efter dansk ret 
kan straffes med fængsel i mindst 1 år, og betin- 
gelserne i stk. 1 i øvrigt er opfyldt. 

Stk. 3. Gælder der i forhold til en anden stat 
ikke en af de i stk. 2 nævnte overenskomster, kan 
justitsministeren træffe beslutning om udleve- 
ring af en dansk statsborger til strafforfølgning, 
hvis betingelserne i stk. 2, jf. stk. 1, er opfyldt, 
og særlige hensyn til retshåndhævelsen i øvrigt 
taler derfor.« . 
2. Efter § 2 indsættes: . 
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Gældende formulering 

§ 3. Udlevering til en medlemsstat i Den Euro- 
pæiske Union kan ske, hvis en handling, der sva- 
rer til den lovovertrædelse, for hvilken der søges 
udlevering, efter dansk ret kan medføre friheds- 
straf i mindst 6 måneder. Udlevering til andre 
stater kan kun ske, hvis handlingen efter dansk 
ret kan medføre højere straf end fængsel i 1 år. 
Kan handlingen efter dansk ret medføre kortere 
frihedsstraf, kan udlevering dog ske, hvis der er 
overenskomst herom med den pågældende stat. 

Stk. 2. Udlevering til strafforfølgning kan kun 
ske, hvis der i den fremmede stat er truffet be- 
slutning om, at den, der søges udleveret, skal an- 
holdes eller fængsles for den pågældende hand- 
ling. 

Stk. 3. Udlevering til fuldbyrdelse af en dom 
kan, medmindre andet er fastsat ved overens- 
komst med den pågældende stat, kun ske, 
1) hvis dommen lyder på frihedsstraf i mindst 4 

måneder, eller 
2) hvis den dømte i henhold til dommen eller 

en beslutning, der er truffet med hjemmel i 
dommen, skal anbringes i anstalt, og ophol- 
det her kan blive af 4 måneders varighed. 

Stk. 4. Udlevering til strafforfølgning eller 
straffuldbyrdelse for flere strafbare forhold kan 
finde sted, selv om betingelserne i stk. 1-3 kun er 
opfyldt med hensyn til ét af forholdene. 

Stk. 5. Må det på grund af særlige omstændig- 
heder antages, at sigtelsen eller dommen vedrø- 
rende en handling, for hvilken der søges udleve- 
ring, savner tilstrækkeligt bevismæssigt grund- 
lag, må udlevering for handlingen ikke finde 
sted. 

§ 5. Udlevering for en politisk lovovertrædelse 
kan ikke findes sted. 

Stk. 2. Omfatter handlingen tillige en lovover- 
trædelse, som ikke er af politisk karakter, kan 
udlevering ske for denne lovovertrædelse, så- 
fremt handlingen overvejende er af ikke-politisk 
karakter. 

Lovforslaget 

»§ 2 a. Udlevering af en udlænding til straffor- 
følgning eller til fuldbyrdelse af en dom i en 
medlemsstat i Den Europæiske Union kan ske, 
hvis en handling, der svarer til den lovovertræ- 
delse, for hvilken der søges udlevering, efter 
dansk ret kan straffes med fængsel i mindst 6 
måneder. Udlevering af en udlænding til andre 
stater kan kun ske, hvis handlingen efter dansk 
ret kan straffes med fængsel i mindst 1 år. Kan 
handlingen efter dansk ret medføre kortere fæng- 
selsstraf, kan udlevering dog ske, hvis der er 
overenskomst herom med den pågældende 
stat.«. 
3. § 3, stk. 1, ophæves. 

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 1-4. 

4.1 § 3, stk. 3, nr. 1, der bliver stk. 2, nr. 1, æn- 
dres »frihedsstraf« til: »fængsel«. 
5. 19 3, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »betingel- 
serne i stk. 1-3« til: »betingelserne i § 2, § 2 a og 
§ 3, stk. 1 og 2,«. 
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Gældende formulering 

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse ved 
udlevering til en medlemsstat i Den Europæiske 
Union, når handlingen er omfattet af artikel 1 og 
2 i den europæiske konvention om bekæmpelse 
af terrorisme. 

Stk. 4. Stk. 1 og 2 finder endvidere ikke anven- 
delse, når handlingen er omfattet af artikel 2, j f. 
artikel 1, i FN-konventionen til bekæmpelse af 
terrorbombninger. 

§ 13. Til fremme af undersøgelsen og for at 
sikre udleveringen kan de retsmidler, der er om- 
talt i retsplejelovens kapitel 69 om anholdelse, 

. kapitel 70 om varetægtsfængsling, kapitel 72 om 
legemsindgreb, kapitel 73 om ransagning og ka- 
pitel 75 b om beslaglæggelse, anvendes i samme 
omfang som i sager vedrørende lovovertrædelser 
af tilsvarende art, der forfølges her i landet. 

§ 19. Er en person efterlyst af myndighederne 
i en fremmed stat som sigtet, tiltalt eller dømt for 
en strafbar handling, der må antages at kunne be- 
grunde udlevering efter denne lov, kan de rets- 
midler, der er omtalt i retsplejelovens kapitel 69 
om anholdelse, kapitel 70 om varetægtsfængs- 
ling, kapitel 72 om legemsindgreb, kapitel 73 om 
ransagning og kapitel 75 b om beslaglæggelse, 
anvendes i samme omfang, som his anmodning 
om udlevering forelå, jf. § 13. 

Stk. 2. - - - 

Lovforslaget 

6. § 5, stk. 3 og 4, ophæves, og i stedet indsættes: 
»Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, når 

handlingen er omfattet af 
1) artikel 1 eller 2 i den europæiske konvention 

om bekæmpelse af terrorisme, 
2) artikel 2, jf. artikel 1, i FN-konventionen til 

bekæmpelse af terrorbombninger, eller 
3) artikel 2, jf. artikel 1, i FN-konventionen til 

bekæmpelse af finansiering af terrorisme.«. 

7.1 § 13 og § 19, stk. 1, ændres »og kapitel 75 b 
om beslaglæggelse« til: », kapitel 74 om beslag- 
læggelse og edition samt kapitel 75 a om andre 
efterforskningsskridt«. 
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Gældende formulering 

§ 11. Til fremme af undersøgelsen og for at 
sikre udleveringen kan de i retsplejelovens kapi- 
tel 69 om anholdelse, 70 om varetægtsfængsling, 
72 om legemsindgreb, 73 om ransagning og 74 
om beslaglæggelse og edition omhandlede rets- 
midler anvendes i samme omfang som i sager 
vedrørende lovovertrædelser af tilsvarende art, 
der forfølges her i landet. Ved afgørelsen af, om 
betingelserne for at anvende et af disse retsmid- 
ler er opfyldt, kan den i § 8, stk. 3, nævnte rets- 
afgørelse lægges til grund uden yderligere prø- 
velse af beviserne for den pågældendes skyld. 

§ 16. Er en person efterlyst af myndighederne 
i et af de i § 1 nævnte lande for en strafbar hand- 
ling, som kan begrunde udlevering efter denne 
lov, kan de retsmidler, der omtales i retsplejelo- 
vens kapitel 69 om anholdelse, 70 om varetægts- 
fængsling, 72 om legemsindgreb, 73 om ransag- 
ning og 74 om beslaglæggelse og edition, anven- 
des i overensstemmelse med reglerne i § 11. Det 
samme gælder, hvis myndighederne tilkendegi- 
ver, at de agter at fremsætte begæring om udle- 
vering for en sådan handling. 

Stk. 2. - - - 

Lovforslaget 

§6 

I lov nr. 27 af 3. februar 1960 om udlevering af 
lovovertrædere til Finland, Island, Norge og 
Sverige, som ændret ved lov nr. 251 af 12. juni 
1975 og § 5 i lov nr. 433 af 31. maj 2000, foreta- 
ges følgende ændring: 

1.1 § 11, 1. pkt., og § 16, stk. 1, 1. pkt., ændres 
»og 74 om beslaglæggelse og edition« til: », 74 
om beslaglæggelse og edition samt 75 a om an- 
dre efterforskningsskridt«. 
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Til lovforslag nr. L 35. Skriftlig fremsættelse (13. december 2001) 

Justitsministeren (Lene Espersen): 

Herved tillader jeg mig for Folketinget at 
fremsætte: 

Forslag til lov om ændring af straffeloven, 
retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbru- 
gerforholdpå telemarkedet, våbenloven, udleve- 
ringsloven samt lov om udlevering af lovover- 
trædere til Finland, Island, Norge og Sverige. 
(Gennemførelse af FN-konventionen til bekæm- 
pelse af finansiering af terrorisme, gennemførel- 
se af FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1373 
(2001) samt øvrige initiativer til bekæmpelse af 
terrorisme mv.). 

(Lovforslag nr. L 35). 

Terrorangrebene mod USA den 11. september 
2001 gav anledning til, at der blev foretaget en 
nærmere vurdering af, om dansk lovgivning er 
tilstrækkelig til at sikre en effektiv indsats mod 
terrorisme. Denne vurdering har resulteret i en 
række forskellige lovgivningsinitiativer, som 
alle er rettet mod terrorisme. Lovgivningsinitia- 
tiverne, der er samlet i en fælles "anti-terrorpak- 
ke", omfatter lovforslag fra ministeren for flygt- 
ninge, indvandrere og integration, økonomi- og 
erhvervsministeren, skatteministeren og justits- 
ministeren. For så vidt angår lovforslagene, der 
fremsættes af de øvrige ministre, henvises til de 
pågældende lovforslag. 

Dette lovforslag indeholder de lovændringer 
på i første række Justitsministeriets område, som 
regeringen i lyset af den nye verdenssituation på 
nuværende tidspunkt har fundet nødvendige i 
kampen mod terrorisme. 

Formålet med lovforslaget er for det første at 
gennemføre de ændringer, der er nødvendige 
for, at Danmark kan ratificere FN-konventionen 
af 9. december 1999 til bekæmpelse aff finansie- 
ring af terrorisme (FN's terrorfinansieringskon- 
vention). Denne konvention medfører blandt an- 
det, at en stat afskæres fra at nægte udlevering 

for en forbrydelse omfattet af konventionen ude- 
lukkende med den begrundelse, at den forbry- 
delse, anmodningen angår, er en politisk forbry- 
delse. Endvidere gør konventionen det nødven- 
digt at ændre reglerne om juridiske personers 
strafansvar for overtrædelser af straffeloven. 
Konventionen indeholder desuden bestemniel- 
ser om medvirken til finansiering af terrorisme, 
som er videregående end gældende dansk ret. 

Dernæst indeholder lovforslaget de ændringer 
på Justitsministeriets område, som FN's Sikker- 
hedsråds resolution nr. 1373 (2001) nødvendig- 
gør. Resolutionen indeholder en række juridisk 
bindende forpligtelser til landene samt en række 
ikke-bindende opfordringer. Resolutionen med- 
fører blandt andet, at en stat skal kunne "indefry- 
se" midler, der tilhører terrorister mv. Det skal 
også være strafbart at stille finansielle midler og 
tjenesteydelser til rådighed for terrorister. En- 
kelte af resolutionens bestemmelser vedrører ud- 
lændingelovgivningen. Disse bestemmelser om- 
tales nærmere i det lovforslag, der fremsættes af 
ministeren for flygtninge, indvandrere og inte- 
gration. Endvidere skal gennemgangen af reso- 
lutionen ses i sammenhæng med de ændringer af 
hvidvaskloven, som økonomi- og erhvervsmini- 
steren foreslår. 

Endvidere gennemfører lovforslaget EU's 
rammeafgørelse om bekæmpelse af terrorisme. 

Herudover indeholder lovforslaget en række -  
til dels rent nationale -  initiativer, der skal styrke 
det strafferetlige værn mod terrorisme og for- 
bedre politiets efterforskningsmuligheder. 

Lovforslaget indeholder følgende hovedele- 
menter: 
-  Indsættelse af en særlig terrorismeparagraf i 

straffeloven. En lang række af de forbrydelser, 
der typisk betegnes som terrorhandlinger, 
straffes i dag efter særskilte bestemmelser i 
straffeloven. Således vil f.eks. drab blive straf- 
fet efter straffelovens § 237, uanset hvad ger- 

117 Fremsatte lovforslag (undt. finans- og tillægsbev.lovforslag) 
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ningsmandens motiv for handlingen har været. 
Regeringen ønsker i højere grad at signalere, 
at terrorisme i alle dens former er uacceptabel 
i et demokratisk samfund. Med lovforslaget 
foreslås derfor, at der i straffeloven indsættes 
en terrorismeparagraf, der indeholder en defi- 
nition af begrebet terrorisme. Bestemmelsen 
omfatter meget alvorlige forbrydelser, der be- 
gås for at forstyrre samfundsordenen og 
skræmme befolkningen, og det foreslås derfor, 
at strafmaksimum fastsættes til fængsel på 
livstid. Bestemmelsen skal gennemføre EU's 
rammeafgørelse om bekæmpelse af terroris- 
me. 

-  Det foreslås også gjort strafbart i videre om- 
fang end i dag at yde eller formidle økonomisk 
støtte til en terrororganisation eller på anden 
måde at medvirke til at fremme dens kriminel- 
le virksomhed. Disse særlige medvirkensreg- 
ler er til dels en gennemførelse af FN's terror- 
finansieringskonvention og FN's Sikkerheds- 
råds resolution nr. 1373 (2001). Derimod fore- 
slås den blotte deltagelse i en terrororganisati- 
on ikke kriminaliseret i videre omfang, end 
hvad der allerede er gældende ret, jf. de almin- 
delige medvirkensregler og den gældende be- 
stemmelse i straffelovens § 114 (der svarer til 
de foreslåede bestemmelser i§ 114 c og § 114 
d, der kun vedrører anslag mod den danske 
samfundsorden mv.). Bestemmelsen om straf- 
ansvar for den blotte deltagelse i (udenland- 
ske) terrororganisationer, som var medtaget i 
det lovforslag, der blev sendt til høring, er så- 
ledes ikke medtaget i det fremsatte lovforslag. 

-  Det foreslås at ændre straffelovens § 77 a såle- 
des, at det bliver muligt at foretage konfiskati- 
on aff formuegoder (og ikke kun "genstande"), 
der må befrygtes at ville blive anvendt til at 
begå kriminalitet. Ændringen er til dels en 
gennemførelse af FN's terrorfinansierings- 
konvention og FN's Sikkerhedsråds resolution 
nr. 1373 (2001). 

-  Reglerne om strafansvar for juridiske perso- 
ner (selskaber mv.) foreslås ændret således, at 
kravet om, at en overtrædelse af straffeloven 
skal være begået for at skaffe den juridiske 
person vinding, ophæves. Denne ændring er 
en gennemførelse af artikel 5 i FN's terrorfi- 
nansieringskonvention. Endvidere foreslås det 
præciseret, at juridiske personer kan straffes 
for forsøg i samme omfang som fysiske perso- 
ner. Endelig foreslås det, at forældelsesfristen 

for juridiske personers strafansvar skal følge 
forældelsesfristen for fysiske personer. I dag 
er forældelsesfristen for juridiske personer al- 
tid 2 år. 

-  Bestemmelsen om kapring af fly og skibe i 
straffelovens § 183 a foreslås udvidet til også 
at omfatte andre kollektive transportmidler el- 
ler godstransportmidler. Ændringen er til dels 
en gennemførelse af EU's rammeafgørelse om 
bekæmpelse af terrorisme. 

-  Grove våbenlovsovertrædelser er alvorlige 
forbrydelser, der kan have forbindelse til ter- 
rorisme. For at skabe mulighed for at idømme 
strengere straffe for særlig grove overtrædel- 
ser, foreslås det at hæve strafferammen i straf- 
felovens § 192 a for grove våbenlovsovertræ- 
delser fra 4 år til 6 år. 

-  Straffelovens § 192 a foreslås endvidere præ- 
ciseret, således at det udtrykkeligt fremgår, at 
udvikling eller forskning med henblik herpå af 
kemiske og biologiske våben er omfattet af be- 
stemmelsen. En tilsvarende præcisering fore- 
slås i våbenlovens § 5. 

-  Indsættelse af en ny bestemmelse om ikke 
spredning af masseødelæggelsesvåben mv. i 
straffelovens kapitel 13. 

-  Med henblik på at styrke politiets efterforsk- 
ningsmuligheder foreslås en bestemmelse i 
retsplejeloven § 786, hvorefter teleselskaber 
og internetudbydere skal registrere og i 1 år 
opbevare ("logge") de oplysninger om tele- 
og internetkommunikation, der er relevante 
for politiets indgreb i meddelelseshemmelig- 
heden mv. Der er alene tale om registrering og 
opbevaring af trafikdata og ikke af selve ind- 
holdet af kommunikationen. Det er endvidere 
kun en pligt for selskaberne til at registrere og 
opbevare :de pågældende oplysninger. Den 
foreslåede regel indebærer ikke en udvidet ad- 
gang for politiet til disse oplysninger. De nær- 
mere (tekniske) regler om denne logning fast- 
sættes af justitsministeren efter forhandling 
med ministeren for videnskab, teknologi og 
udvikling og i øvrigt efter dialog med bran- 
chen. 
Denne del af lovforslaget er delvis udformet 
på grundlag af betænkning nr. 1377/1999 om 
børnepornografi og IT-efterforskning. Be- 
tænkningen er afgivet af Justitsministeriets 
udvalg om økonomisk kriminalitet og datakri- 
minalitet ("Brydensholt-udvalget"), der påpe- 
ger et behov for, at internetudbydere forpligtes 
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til at logge (registrere og opbevare) data om 
internettrafik. Formålet med bestemmelsen er 
at sikre tilstedeværelsen hos teleselskaberne 
og internetudbyderne af de oplysninger, som 
politiet kan få adgang til ved blandt andet ind- 
greb i meddelelseshemmeligheden i form af 
teleoplysning og udvidet teleoplysning. Politi- 
et vil forsat kun få adgang til disse trafikdata 
efter de almindelige regler i retsplejeloven om 
bl.a. indgreb i meddelelseshemmeligheden. 
Kravet om retskendelse og konkret mistanke 
fraviges således ikke. 
Ordningen med pligtmæssig logning i l år af 
oplysninger om teletrafik til brug for efter- 
forskning og retsforfølgning af strafbare for- 
hold er en nyskabelse i forhold til den gælden- 
de retstilstand. Regeringen finder det på denne 
baggrund hensigtsmæssigt, at ordningen tages 
op til fornyet overvejelse i folketingsåret 
2005-06. 

-  Herudover stilles der forslag om forbedring af 
politiets efterforskningsmuligheder på en ræk- 
ke punkter, hvor der i praksis opstår vanske- 
ligheder i forbindelse med den praktiske gen- 
nemførelse af indgreb i meddelelseshemme- 
ligheden. 
Der foreslås således indsat en bestemmelse i 
retsplejeloven, der bemyndiger justitsministe- 
ren til efter forhandling med ministeren for vi- 
denskab, teknologi og udvikling at fastsætte 
regler om teleudbydernes praktiske bistand til 
politiet i forbindelse med indgreb i meddelel- 
seshemmeligheden. Den foreslåede bestem- 
melse erstatter en tilsvarende, ikke udnyttet be- 
myndigelsesbestemmelse i telelovgivningen. 
Også på dette punkt forudsættes branchen ind- 
draget i forbindelse med regelfastsættelsen. 
Formålet med denne del af lovforslaget er at 
sikre politiet en hurtig og effektiv adgang til 
de oplysninger, som skal tilvejebringes ved 
indgreb i meddelelseshemmeligheden. 

-  Lovforslaget indeholder endvidere regler om 
adgang for politiet til den landsdækkende 
nummeroplysningstjeneste, der indeholder 
navne- og adresseoplysninger vedrørende 
samtlige navneregistrerede telefonabonne- 
menter i Danmark, herunder også hemmelige 
telefonnumre, uanset hvilket teleselskab abon- 
nenten er kunde hos. 

-  Efter de gældende regler i retsplejeloven kan 
politiet ved hjælp af aflytning gøre sig bekendt 
med kommunikation mellem computere, lige- 

som politiet ved en ransagning kan gøre sig 
bekendt med alle registreringer i en computer, 
herunder modtagne elektroniske meddelelser 
og kopier af sådanne meddelelser, der er af- 
sendt. På grund af tekniske forhold og som føl- 
ge af risikoen for afsløring af indgrebene er 
det imidlertid ikke i alle tilfælde muligt at ud- 
nytte den eksisterende adgang for politiet til at 
gøre sig bekendt med elektroniske meddelel- 
ser og materiale i en computer. På denne bag- 
grund foreslås det, at der i retsplejeloven ind- 
sættes en ny bestemmelse (§ 791 b), der inde- 
bærer, at politiet i sager om meget alvorlig kri- 
minalitet efter rettens kendelse får mulighed 
for at aflæse ikke offentligt tilgængelige oplys- 
ninger i et informationssystem ved hjælp af 
programmer eller andet udstyr (dataaflæs- 
ning) uden at være til stede på det sted, hvor et 
informationssystem (dvs. en computer eller 
andet dataanlæg) benyttes. Det er herunder 
muligt at tillade indgreb, hvor politiet ved 
hjælp af et såkaldt "snifferprogram" får til- 
sendt kopi af samtlige indtastninger, som bru- 
geren af dataanlægget foretager. 

-  Lovforslaget indeholder endvidere en ændring 
af retsplejelovens § 799, således at der bliver 
adgang til at foretage hemmelig ransagning i 
sager om grov brandstiftelse, bombespræng- 
ning, flykapring og tilsætning af giftstoffer til 
vandforsyningen eller madvarer mv. Adgan- 
gen til at kunne hemmeligholde oplysninger 
om ransagning i disse sager vil f.eks. kunne 
være af afgørende betydning, hvis der formo- 
des at være flere ukendte medgerningsmænd 
til forbrydelsen, og hemmeligholdelse af efter- 
forskningen derfor er nødvendig for, at disse 
personer kan identificeres og anholdes. 

-  Samtidig foreslås en ændring af retsplejelo- 
vens § 799, således at der skabes adgang til, at 
retten ved én kendelse kan tillade politiet at 
foretage flere enkeltstående ransagninger 
uden umiddelbar underretning (gentagen hem- 
melig ransagning) inden for en periode på 
højst 4 uger. Dette kan være nødvendigt, hvor 
der ikke findes f.eks. narkotika eller våben ved 
den første ransagning, men hvor der fortsat er 
mistanke om, at levering på det pågældende 
sted vil ske inden for kort tid, eller hvor en ran- 
sagning på grund af risikoen for afsløring af 
efterforskningen har måttet afbrydes. Det 
foreslås, at retten i forbindelse med ransag- 
ningskendelsen skal fastsætte antallet af ran- 
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sagninger. I særlige tilfælde kan retten dog be- 
slutte, at politiet kan foretage et ubestemt antal 
ransagninger inden for den nævnte periode 
(højst 4 uger). 

-  Herudover indeholder lovforslaget en ændring 
af retsplejelovens § 806, hvorefter der skabes 
mulighed for at pålægge tredjemand at udle- 
vere dokumenter mv. (edition) uden forudgå- 
ende retskendelse, såfremt formålet forspil- 
des, hvis retskendelse skulle afventes. Dette 
kan f.eks. tænkes relevant i en situation, hvor 
politiet har behov for øjeblikkelig udlevering 
af et flyselskabs passagerliste. 

-  Ligeledes foreslås en ændring af retsplejelo- 
vens § 802 og § 803 om beslaglæggelse, såle- 
des at der bliver mulighed for at beslaglægge 
penge og andre formuegoder (og ikke kun 
genstande) med henblik på konfiskation efter 
straffelovens § 77 a. Der er tale om en nødven- 
dig ændring som følge af den foreslåede udvi- 
delse af straffelovens § 77 a. 

-  Endvidere indeholder lovforslaget en ændring 
af udleveringslovens forbud mod udlevering 
af danske statsborgere. Formålet med denne 
ændring er at skabe hjemmel for, at danske 
statsborgere, når visse betingelser er opfyldt, 
kan udleveres til strafforfølgning i udlandet. 
Baggrunden for ændringen er, at retsforfølg- 
ning som udgangspunkt bør ske der, hvor kri- 
minaliteten er begået, da det ofte kan være for- 
bundet med store -  og til tider uoverstigelige -  
vanskeligheder under en straffesag i Danmark 
at føre beviser for kriminalitet begået i udlan- 
det, når vidner og/eller beviser ikke befinder 
sig i Danmark. Lovforslaget vil således med- 
føre en øget mulighed for at stille personer til 
regnskab i den stat, hvor lovovertrædelsen er 
begået. Endvidere vil det med lovforslaget bli- 
ve muligt, at Danmark delvist kan ophæve det 
forbehold om ikke at ville udlevere egne stats- 
borgere, som Danmark tog ved undertegnel- 
sen af EU-udleveringskonventionen fra 1996. 
Lovændringen vedrører ikke det forslag til 
rammeafgørelse om en europæisk arrestordre, 
som for tiden forhandles i EU. 

-  Forslaget indeholder ligeledes en ændring af 
udleveringslovens § 5, stk. 3, hvorefter udle- 
vering for en handling omfattet af artikel 1 el- 
ler 2 af den europæiske konvention om be- 

kæmpelse af terrorisme, ikke kan afslås med 
henvisning til forbudet mod udlevering for po- 
litiske forbrydelser ved udlevering til en EU- 
medlemsstat. Det foreslås, at undtagelsen fra 
forbudet om udlevering for politiske forbry- 
delser udvides til omfatte alle anmodninger 
om udleveringer for handlinger omfattet af ar- 
tikel 1 eller 2 af den europæiske konvention 
om bekæmpelse af terrorisme, uanset om der 
er tale om udlevering til en EU-medlemsstat 
eller en anden (europæisk) stat, som har ratifi- 
ceret konventionen. Ændringen vil medføre, at 
Danmark helt kan give ajkald på det forbe- 
hold, der blev taget ved ratifikationen af den 
europæiske konvention om bekæmpelse af 
terrorisme over for den særlige bestemmelse i 
konventionens artikel 1. Herudover skal an- 
modninger om udlevering for forhold omfattet 
af FN's terrorfinansieringskonvention heller 
ikke kunne afslås med henvisning til forbudet 
mod udlevering for politiske forbrydelser. 
Det har været nævnt i høringssvarene, at dele 

af lovforslaget kan rejse spørgsmål i forhold til 
ytringsfriheden. Efter regeringens opfattelse in- 
deholder lovforslaget ingen begrænsninger i 
ytringsfriheden. Det er således vigtigt at slå fast, 
at rene sympatitilkendegivelser i forhold til ter- 
rororganisationer ikke er omfattet af den foreslå- 
ede § 114 b om medvirken. 

Påskønnelse eller anerkendelse af konkrete 
terrorhandlinger, kan imidlertid efter omstæn- 
dighederne være omfattet af den gældende be- 
stemmelse i straffelovens § 136, stk. 2. Denne 
bestemmelse kriminaliserer den, der offentligt 
udtrykkeligt billiger en af de i kapitel 12 og 13 
omhandlede forbrydelser. Bestemmelsen, der 
blev indsat i straffeloven i 1939, vil med den 
foreslåede terrorismebestemmelse i § 114 ikke 
som hidtil alene omfatte udtrykkelige billigelser, 
der fremsættes offentligt, af terrorhandlinger ret- 
tet mod danske myndigheder, men fremover 
også offentlige, udtrykkelige billigelser af ter- 
rorhandlinger rettet mod udenlandske myndig- 
heder eller internationale organisationer. 

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de 
ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed an- 
befale lovforslaget til det Høje Tings velvillige 
behandling. 


