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JO MERE VI som samfund
ønsker at beskytte os mod
terrorister, voldsmænd, ung-
domsforbrydere, miljøsyn-
dere, fartgale bilister, uan-
svarlige voksne og farlige
børn, jo mere drakoniske reg-
ler laver vi. Vi skal have stren-
gere straffe, vi skal have hem-
melige domstole, vi skal have
administrative bødeforlæg,
vi skal have sænket den kri-
minelle lavalder, vi skal i det
hele taget komme efter dem,
skal vi. Ganske vist har det
meste været prøvet før – en-
ten herhjemme eller i udlan-
det, og ingen erfaringer tyder
– groft sagt – på, at det hjæl-
per, men det gør ikke noget.
Vi skal nemlig vise, at vi ikke
accepterer afvigelser.

Det er naturligvis en lettere
karikeret beskrivelse af den
retlige udvikling herhjemme
de seneste 10-15 år, med sær-
lig acceleration siden 11. sep-
tember 2001, men desværre
kun ”lettere” karikeret. I en
sådan atmosfære, der til tider
kan gribe os alle, af, at vi skal
forsvare os mod ”de andre” –
altså alle de kriminelle, farli-
ge og uansvarlige, er der mere
end nogensinde behov for, at
vi samtidig tænker: Hvordan
laver vi reglerne, så vi sikrer
os mod justitsmord, mod
lynjustits i den negative
form, mod lynhurtig, ure-
flekteret fordømmelse? Når
der i avisen står, at pædago-
gen er anmeldt til politiet for
pædofili, så skal han smides
ud af vores børnehave, nabo-
lag og by. 

KORT SAGT: At vi bevidst
og målrettet forholder os til
den enkelte borgers retssik-
kerhed. Ikke som en hyldest
til et abstrakt begreb, men
som en jordnær analyse af de
regler, vi allerede har indført
og dem vi overvejer at indfø-
re: Beskytter vi den enkelte
borger tilstrækkeligt mod
indgreb og unødig kontrol
fra det offentlige?

Set i dette lys fortjener Ad-
vokatrådet ros for igen at ha-
ve sat fokus på retssikkerhe-
den. Så sent som i går afholdt
Advokatrådet en ”retssikker-
hedskonference” med delta-
gelse af bl.a. justitsministe-
ren, rigsadvokaten og for-
manden for dommerfore-

ningen. Disse for
retssikkerheden særdeles be-
tydende aktører forholdt sig
alle til det samtidig offentlig-
gjorte: Advokatrådet retssik-
kerhedsprogram 2009.

Det er 15 år siden, at Advo-
katrådet sidst vedtog et rets-
sikkerhedsprogram, og me-
get er sket i verden siden da.
Ganske vist har vi herhjem-
me fået hele to love, hvori or-
det retssikkerhed indgår,
nemlig lov om retssikkerhed
og administration på det so-
ciale område (fra 1997) og
lov om retssikkerhed ved for-
valtningens anvendelse af
tvangsindgreb og oplys-
ningspligter (fra 2004), men i
det store og hele er den enkel-
tes retssikkerhed kommet
mere og mere under pres.

DENNE GANG HAR Advo-
katrådet sat fokus på følgen-
de områder: Borgernes rets-
sikkerhed, virksomhedernes
retssikkerhed, mediernes be-
tydning for retssikkerheden,
domstolenes betydning, kva-
liteten i lovgivningsproces-
sen og i den offentlige for-
valtning og endelig: Advoka-

tens rolle i retssamfundet.
Inden jeg kort gennemgår

nogle af de mere centrale ele-
menter i programmet, er der
to ting i programmet, der gi-
ver anledning til en mild
undren. Det første og væ-
sentligste er, at Advokatrådet
under overskriften, Borger-
nes retssikkerhed, gennem-
går tre ting, der kun med me-
get anvendelse af fantasien
kan henføres til at krav om
øget retssikkerhed for borger-
ne. Først og fremmest harce-
lerer Advokatrådet sådan set
meget fornuftigt over, at pen-
geinstitutter og ejendoms-
mæglere reklamerer med, at
de yder rådgivning. Nej, de
gør ej, siger Advokatrådet, de
sælger, gør de. Derfor foreslår
Advokatrådet et »bredt sam-
mensat udvalg, som skal ud-
rede de problemer, der ud-
springer af en sammenblan-
ding af rådgivning og
salg….« Selv hvis man forsø-
ger at se bort fra, at Advokat-
rådet kunne have en bran-
chemæssig interesse i at
fremstå som de sande uaf-
hængige rådgivere, er der vel
ikke tale om andet og mere

end et ønske om at skabe en
bedre forbrugerbeskyttelse.
At skabe en højere grad af
klarhed. At slå til lyd for, at
det ligefrem truer borgernes
retssikkerhed, at de muligvis
rådgives af en salgsorienteret
bankansat, kan ikke andet
end udvande begrebet. Det
samme gælder – om end i lidt
mindre omfang – ønsket om
at få en bedre belysning af ba-
lancepunktet mellem be-
skyttelse af rettighedshavere
mod piratkopiering og be-
skyttelsen af den enkelte bor-
gers legitime interesse i at an-
vende nettet som avanceret
kommunikationskanal. 

DEN TREDJE TING, der
slås til lyd for, er ønsket om
generelt at inddrage »organi-
sationer, som repræsenterer
en særlig ekspertise inden for
sikring af borgeres og virk-
somheders retssikkerhed…i
udvalg, råd og komiteer.« 

Et i for sig meget fornuftigt
ønske – men vel i lige så høj
grad hørende under over-
skriften: Kvalitet i lovgiv-
ningsprocessen.

Det andet, man kan undre
sig lidt over, er, at Advokatrå-
det i en hel del af sine anbe-
falinger foreslår nedsættelse
af forskellige udvalg enten
med henblik på en kortlæg-

ning af et område eller som et
lovforberedende udvalg. Det
er i sig selv fornuftigt – og det
kan også være fornuftigt at
foreslå, hvilke repræsentan-
ter der bør sidde i udvalget.
F.eks. foreslår Advokatrådet,
at justitsministeren nedsæt-
ter et fagkyndigt udvalg, der
bl.a. skal se på borgernes mu-
lighed for at få beskikket en
advokat eller anden uafhæn-
gig rådgiver i visse forvalt-
ningssager, herunder evalue-
re de gældende beskikkelses-
reglers anvendelse i praksis,
og særligt på socialrettens
område. »Udvalget bør have
deltagelse af repræsentanter
for regeringen, kommuner-
ne, regionerne, Folketingets
Ombudsmand, Danske Han-
dicap Organisationer, For-
brugerrådet og Advokatrå-
det.« 

MAN KUNNE måske også
have forestillet sig, at Dansk
Socialrådgiverforening eller
foreninger, der varetog andre
sociale klienters interesser
end de handicappede, kunne
deltage. 

Tilsvarende kan man her,
som i alle de øvrige forslag
om udvalgsnedsættelser,
undre sig over, at den med
garanti helt uafhængige eks-
pertise, der findes på univer-

siteterne, ikke synes at være
nødvendig.

Specielt om virksomheder-
ne peger programmet på, at
der i alt for vidt omfang er
mulighed for at lade admini-
strative myndigheder udste-
de bødeforelæg til virksom-
hederne. Dette er et vel-
kendt, men ikke desto min-
dre særdeles rigtigt
kritikpunkt, hvor der klart er
behov for en samlet analyse
af fordele og ulemper.

PROGRAMMET har et re-
levant afsnit om medierne
som medspillere, men ud-
over at invitere pressens
medlemmer til en gratis
workshop en gang om året,
hvor man kan diskutere rets-
sikkerhedsmæssige problem-
stillinger, er det mest interes-
sante, at Advokatrådet invi-
terer anklagemyndigheden
til at diskutere eventuelle
fælles retningslinjer for god
skik i videregivelse af oplys-
ninger og kommentarer til
pressen i straffesager. En an-
befaling om, at domstolene
snarest bør udpege nogle me-
diedommere til at bistå pres-
sen med forklaringer af gene-
relle regler, afvejninger og
hensyn i forbindelse med
domsafsigelser, er blevet
overhalet af virkeligheden,
idet der pr. den 1. april i år er
udpeget 17 pressekontakt-
dommere. Et godt initiativ
fra vores domstole.

Herefter følger nogle
yderst fornuftige anbefalin-
ger om styrkelse af domstole-
ne gennem en hastigere digi-
talisering, om etablering af
en gratis database over alle
domme (noget, som man for
flere år siden har truffet prin-
cipbeslutning om, men som
aldrig er blevet ført ud i livet),
og et forslag om, at en mini-
ster, der fremsætter et lovfor-
slag, skal forholde sig til for-
slagets fordele og ulemper i
retssikkerhedsmæssig hense-
ende (ganske ligesom mini-
strene i lovforslagene i dag
skal skrive om forslagenes
økonomiske og miljømæssi-
ge konsekvenser m.v.).

IKKE SÅ UNDERLIGT
rundes der af med adskillige
sider, der handler om advo-
katens rolle i samfundet. Det
er for så vidt synd, at denne
overskrift står så fremher-
skende, for de elementer, der
indgår, vedrører i langt høje-
re grad end så mange af de
øvrige anbefalinger, netop
borgernes retssikkerhed. 

Når man kun kan dele Ad-
vokatrådets bekymring over
anmeldelsespligten i hvid-
vaskloven og muligheden for
at gennemføre retssager,
hvor selv forsvarerens ad-
gang til indsigt i sagens ma-
teriale kan begrænses, skyl-
des det ikke hensynet til ad-
vokaterne, men derimod
hensynet til de borgere, hvis
retssikkerhed trues gennem
disse regler. 

Man kunne have ønsket
sig, at disse elementer havde
fået en mere fremherskende
placering i programmet. N
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Vi skal komme efter dem
LARS BO 
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Når lovene strammes, er det vigtigt, 
at vi sikrer os mod justitsmord og lynjustits.

HOVEDPUNKTER
N Siden 11. september
2001 er det gået stærkt
med at stramme lovgivnin-
gen på en række punkter.

N Advokatrådet har netop
på en konference haft fo-
kus på retssikkerheden.

Lars
datostempel


