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Centrale pointer: 

 

 Det folkeretlige ”due diligence”-princip 

forpligter kort sagt stater til at sikre, at 

deres territorium ikke anvendes til at 

krænke andre staters rettigheder. Prin-

cippet har fået fornyet relevans i cyber-

space, fordi det åbner mulighed for 

modsvar i tilfælde, hvor det ikke kan 

fastslås, om det er en stat eller en ikke-

statslig aktør, der står bag en konkret 

fjendtlig cyberoperation. 

 

 Danmark bør eksplicit slutte sig til det 

flertal af stater og eksperter, der indtil 

videre har udtalt støtte til ”due dili-

gence”-princippets generelle anvende-

lighed på tværs af domæner, herunder 

i cyberspace. 

 

 Danmark kan med fordel bidrage til den 

igangværende debat om, hvordan de 

enkelte elementer i staternes ”due dili-

gence”-forpligtelse skal fortolkes i rela-

tion til cyberspace. De åbne spørgsmål 

vedrører bl.a. 1) de typer af krænkelser 

der er omfattet af ”due diligence”-prin-

cippet, 2) de krav der kan der stilles til 

værtsstaten set i lyset af dennes viden 

om den skadevoldende handling, og 3) 

de krav der kan stilles til værtsstatens 

reaktion på sådanne handlinger.  

 

 

Debatten om den folkeretlige regulering af 

cyberspace centrerer sig fortsat om især ét 

grundlæggende tema: I hvilken udstrækning 

gælder de folkeretligt bindende regler og 

principper, som er skabt i og til en analog 

tidsalder, for aktiviteter i cyberspace? Uanset 

om den konkrete udfordring udfolder sig in-

ternt på statens eget territorium og i forhold 

til dens egne borgere eller eksternt i relation 

til grænseoverskridende aktiviteter, må sta-

terne forholde sig til, om en relevant folkeret-

lig regel overhovedet er anvendelig i cyber-

space, og i givet fald hvordan den skal fortol-

kes i den cyber-specifikke kontekst. Dette 

gør sig også gældende for det såkaldte ”due 

diligence”-princip, som forpligter stater til at 

sikre, at der ikke fra deres territorium udgår 

krænkelser af andre staters folkeretlige ret-

tigheder. Set fra et dansk perspektiv kan 

netop den forpligtelse (og de parallelle ret-

tigheder for ”offerstaten”) være af afgørende 

betydning. Princippet er nemlig ikke blot re-

levant som en forpligtelse for Danmark til at 

udvise ”due diligence” over for cyberaktivite-

ter på dansk territorium. Det er også define-

rende for, hvilke modsvar Danmark kan 

bringe i spil som offer for fjendtlige cyberope-

rationer.  

 

”Due diligence”-princippets  
oprindelse og grundlag i den  
fysiske verden 
Traditionelt er ”due diligence”-princippet for-

muleret og forstået i relation til folkeretskræn-

kelser i den fysiske verden, hvor det især har 

fundet anvendelse på miljøområdet. Princip-

pet fandt sin oprindelige formulering i Den In-

ternationale Domstols dom i Corfu Channel-

sagen fra 1949, der omhandlede Albaniens 

ansvar for skader og dødsfald, som den briti-

ske flåde led, da nogle krigsskibe i 1946 

ramte miner under passage gennem Kor-

fustrædet. Den Internationale Domstol 

proklamerede i dommen “every State’s obli-

gation not to allow knowingly its territory to be 

used for acts contrary to the rights of other 

States.” 

 
Debatten om ”due diligence”-
princippets anvendelighed i  
cyberspace 
I den fysiske verden antages ”due diligence”-

princippet at være et generelt princip, som 

kan anvendes på tværs af forskellige typer af 

områder og aktiviteter. Man skulle derfor 

umiddelbart tro, at der ville være udbredt 

konsensus om, at ”due diligence”-princippet 

også gælder i cyberspace. Staternes udmel-

dinger om dette spørgsmål har imidlertid i no-

gen grad været præget af uklarhed og inkon-

sistens. En række stater mener, at det vil 



kræve etablering af en ny sædvaneretlig re-

gel at anvende ”due diligence”-princippet i 

cyberdomænet. Selv om dette tilsynela-

dende er et minoritetssynspunkt – som er 

vanskeligt at forene med den almindelige for-

ståelse af generelle folkeretlige princippers 

rækkevidde – er det i Danmarks interesse at 

udtrykke eksplicit støtte til det flertal af stater 

og eksperter, der indtil videre har talt for, at 

”due diligence”-princippet finder anvendelse 

i cyberspace. 

 

Åbne spørgsmål om ”due dili-
gence”-princippets elementer  
Konstateringen af princippets overordnede 

anvendelighed besvarer ikke alle spørgsmål 

om de præcise krav, princippet stiller til sta-

terne, når de opererer i cyberspace. En 

række vigtige detaljer vedrørende princip-

pets enkeltelementer diskuteres fortsat, og 

Danmark har her en oplagt interesse i at bi-

drage til yderligere afklaring. De åbne 

spørgsmål drejer sig navnlig om, 1) hvilke ty-

per af krænkelser der er omfattet af princip-

pet, 2) hvilke krav der kan stilles til værtssta-

ten set i lyset af dennes viden om den ska-

devoldende handling, og 3) hvilke krav der 

kan stilles til værtsstatens reaktion på så-

danne handlinger, herunder om der eksiste-

rer et krav om monitorering af den nationale 

cyberinfrastruktur, samt hvad der gælder for 

”transit-stater”. Forud for en eventuel dansk 

stillingtagen til spørgsmålet om ”due dili-

gence”-princippets rolle i cyberspace, herun-

der de enkelte elementers præcise indhold, 

bør danske beslutningstagere gøre sig nogle 

overvejelser om, hvordan fordele og ulemper 

ved de forskellige tilgange skal afvejes over 

for hinanden. På den ene side udgør ”due di-

ligence”-princippet naturligvis en byrde, fordi 

det stiller krav til Danmark om at have styr på 

dansk cyberinfrastruktur og slå ned på per-

soner og grupper, der misbruger den til at 

krænke andre staters folkeretlige rettigheder. 

På den anden side opnår Danmark nogle 

klare fordele ved at kunne håndhæve princip-

pet over for andre stater. Den nærmere af-

vejning af byrder over for fordele forudsætter 

stillingtagen til ovennævnte spørgsmål om 

fortolkningen af princippets enkeltelementer i 

relation til cyberspace. 

Anbefalinger 
Danmark har en klar interesse i, at den folke-

retlige regulering af cyberspace styrkes og 

udvikles. Det anbefales således helt overord-

net, at Danmark fortsat støtter op om de in-

ternationale processer, der fremmer cemen-

teringen og udviklingen af folkerettens rolle i 

cyberspace. Mere specifikt er det i Danmarks 

interesse at bidrage til at fastslå ”due dili-

gence”-princippets funktion i kontekst af cy-

berspace. Det anbefales derfor, at Danmark 

først og fremmest føjer sin stemme til det fler-

tal af stater og eksperter, der indtil videre har 

udtalt støtte til ”due diligence”-princippets an-

vendelighed i cyberspace. Danmark bør der-

udover bidrage til den igangværende præci-

sering af indholdet af staternes ”due dili-

gence”-forpligtelse i cyberspace. 

 

 

Dette memo bygger på rapporten Staters 

folkeretlige forpligtelse til at udvise ”due 

diligence” i cyberspace, som er udgivet af 

DJØF Forlag i samarbejde med Center for 

Militære Studier, KU. Rapporten er et resul-

tat af projektet International Law & Military 

Operations (InterMil) og kan findes i sin 

fulde længde på InterMil’s hjemmeside: 

https://jura.ku.dk/icourts/research/intermil/ 

 

Om InterMil  

InterMil gennemfører praksisnær juridisk 

forskning og forskningsbaseret myndigheds-

betjening inden for militære studier. InterMil-

projektet er etableret ved en aftale mellem 

Det Juridiske Fakultet (i samarbejde med 

Forsvarsakademiet) og Center for Militære 

Studier på KU som led i implementeringen af 

forsvarsforliget 2018-2023, hvori forligskred-

sen har udtrykt ønske om ”øget fokus på de 

folkeretlige udfordringer forbundet med bl.a. 

deltagelse i internationale operationer, cy-

ber, droner og højteknologiske og elektroni-

ske kampmidler.” 
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