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BEKÆMPELSE AF DEN
ORGANISEREDE KRIMINALITET

Af afdelingschef Lars Bay Larsen och
vicepolitidirektør Henning Thiesen, Danmark

1. Indledning

I debatten om kriminalitetsbekæmpelse er der naturligt nok en tendens til at
fokusere på områder, der anses for at udgøre et særlig aktuelt problem. I
1970'erne og begyndelsen af 1980'erne drejede debatten i en række vest-
europæiske lande sig således i betydeligt omfang om bekæmpelse af terro-
risme. I de følgende år - det vil sige i slutningen af 1980'erne og begyndel-
sen af 1990'erne -blev spørgsmål om imødegåelse af narkotikakriminalitet
dominerende i debatten.

I disse år er der næppe tvivl om, at det er indsatsen mod den såkaldte
organiserede kriminalitet, der - i hvert fald i overskriftsform - indtager den
væsentligste plads i debatten om kriminalitetsbekæmpelse. Den organise-
rede kriminalitet anses med andre ord for et af tidens væsentligste krimina-
litetsproblemer.

2. Afgrænsning af organiseret kriminalitet

Rent sprogligt kan betegnelsen organiseret kriminalitet dække en lang ræk-
ke former for kriminalitet, hvor de kriminelle aktiviteter begås af en flerhed
af personer. Enhver forbrydelse, som begås af mere end én person, kan
således for så vidt siges at være organiseret kriminalitet.

Når der tales om organiseret kriminalitet, er det imidlertid normalt en
mere specifik afgrænsning, der er forudsat. I denne forstand forstås fæno-
menet som kriminalitet, der begås af såkaldte kriminelle organisationer -
eller rettere af medlemmer af sådanne organisationer. Der peges i den for-
bindelse navnlig på følgende sociologiske1 forhold, der kan være kendeteg-
nende for disse organisationer og deres aktiviteter:2

1 Der ses ikke i de nordiske lande at være tilfælde, hvor der er opstillet en alminde-
lig retlig afgrænsning af fænomenet organiseret kriminalitet. I tilknytning hertil kan
det nævnes, at et rundspørge i 1995 blandt medlemmerne af Den Europæiske Uni-
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- at den forbryderiske virksomhed udøves af flere i forening3

- at gerningspersonerne indgår i en udpræget hierakisk organisation
- at organisationen er opbygget således, at forbindelsen mellem den cen-

trale ledelse og organisationens ydre områder - hvor kriminaliteten be-
gås - sløres

- at en del af organisationen driver lovlig virksomhed, hvor det kriminelle
udbytte kan investeres eller hvidvaskes

- at organisationen kendetegnes ved hård disciplin, hvor voldsud øvelse
såvel indadtil som udadtil indgår for at beskytte organisationen og dens
aktiviteter

- at organisationen ved vold, trusler, chikanerier, bestikkelse m.v. søger at
hindre efterforskning af de kriminelle aktiviteter

- at der er tale om alvorlig kriminalitet, der giver betydeligt økonomisk
udbytte, f.eks. narkotikakriminalitet, menneskesmugling og prostitution

- at udførelsen af kriminaliteten er teknisk avanceret, ressourcerig og ofte
international.4

Som det fremgår, er formålet med aktiviteterne i kriminelle organisationer
som oftest at tilvejebringe et økonomisk udbytte - f.eks. i forbindelse med
narkotikakriminalitet, berigelseskriminalitet eller afpresning. Hertil kommer
- som midler til at nå dette mål - en række meget alvorlige, personfarlige
forbrydelser såsom drab, vold og trusler, der typisk er med til at sikre en
streng disciplin indadtil samt at opretholde organisationens magtposition.

3. Status i Norden

Traditionelt forbindes organiseret kriminalitet med de store forbryderorga-
nisationer, herunder navnlig de italienske mafia- organisationer, de syda-
merikanske narkotikakarteller, de kinesiske triader og den japanske yaku-

on viste, at en række af de øvrige europæiske lande har regler, der selvstændigt
kriminaliserer medlemskab/deltagelse i en kriminel organisation.
2 De nævnte karakteristika er omtalt s. 2 i Organiseret kriminalitet * Rocker-
kriminalitet (en handlingsplan fra Justitsministeriet i Danmark af marts 1995).
3 Efter § 80, stk. 2, i den danske straffelov anses det i reglen for en skærpende
omstændighed, såfremt en forbrydelse er udført af flere i forening.
4 De anførte karakteristika er vejledende på den måde, at de ikke alle behøver at
foreligge som forudsætning for, at der er tale om organiseret kriminalitet. Man kun-
ne fristes til at sige, at organiseret kriminalitet på den ene side ikke kan defineres,
men at ingen på den anden side er i tvivl, når man står over for fænomenet.
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sa. For disse store organisationer er der meget ofte tale om særdeles om-
fattende grænseoverskridende, kriminelle aktiviteter.

Det synes at være den generelle opfattelse, at de nævnte kriminelle or-
ganisationer kun udgør - og fremover kun vil udgøre - et relativt beske-
dent problem i de nordiske lande.5 Det skyldes blandt andet, at de pågæl-
dende organisationer gennem tiderne har foretrukket at "slå sig ned" på
steder, hvor der i forvejen eksisterer en omfattende etnisk, kulturel og sprog-
lig basis - som f.eks. i nogle af de store amerikanske byer. Hertil kommer,
at de nordiske lande må betragtes som ganske gennemregulerede og til dels
-kontrollerede samfund, hvilket gør det vanskeligere at etablere sig som
kriminel organisation.6 Man kan derfor håbe på, at de nævnte store interna-
tionale forbryderorganisationer heller ikke i fremtiden primært vil sigte på
at etablere sig i Norden, og at deres kriminelle aktitiviteter i de nordiske
lande derfor vil være mere begrænsede, end det er tilfældet i en række an-
dre europæiske lande. På visse områder - særligt narkotikakriminalitet og
med hensyn til hvidvask af penge - må visse af disse organisationer dog
også i fremtiden forventes at ville sætte et vist præg på kriminaliteten.

For en række central- og østeuropæiske forbryderorganisationer,7 der
navnlig er dukket frem efter "jerntæppets fald", er situationen en anden. I
de nordiske lande er der stigende bekymring for, at en række af disse orga-
nisationer skal få fodfæste. Dette skal ses i lyset af, at der i de senere år
navnlig i Tyskland er sket en betydelig udbredelse af den internationale,

5 Der tænkes i denne sammenhæng på, i hvilket omfang disse organisationer står
direkte for udførelse af kriminelle aktiviteter i de nordiske lande. Der er således
ingen tvivl om, at de pågældende internationale organisationer i meget vidt omfang
står i indirekte forbindelse med kriminalitet i Norden. Som det væsentligste eksem-
pel kan nævnes, at forbryderorganisationer i Asien og Sydamerika i meget vidt
omfang forestår produktion og eksport af narkotika til den vestlige verden, herun-
der de nordiske lande.
6 I mange lande hører korruption og bestikkelse i forhold til offentlige myndigheder
med som et væsentligt led i beskrivelsen af den organiserede kriminalitet. Denne
side af den organiserede kriminalitet har indtil nu kun vundet ringe indpas i de
nordiske lande.
7 Disse organisationer kaldes ofte med en ikke særlig velegnet betegnelse for den
russiske mafia. Den organiserede kriminalitet i de tidligere østblok-lande er imid-
lertid ikke begrænset til Rusland, men eksisterer også i de øvrige central- og østeu-
ropæiske lande. Dernæst er der ikke tale om én sammenhængende organisation,
men derimod om formentlig 5.000-6.000 forskellige organisationer og bander, der
har et mere eller mindre professionelt tilsnit.
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organiserede kriminalitet med tilknytning til Central- og Østeuropa. Det
gælder blandt andet kriminelle aktiviteter som narkotikasmugling, tyveri af
biler, prostitution og indsmugling af anabolske steroider.8

På den baggrund er det naturligt, at de nordiske lande er meget opmærk-
somme på risikoen for en tilsvarende udvikling i Norden, selv om der kun
er et relativt begrænset - men dog formentlig fortsat stigende - antal (kend-
te) eksempler på aktiviteter med direkte forbindelse til forbryderorganisa-
tioner i de central- og østeuropæiske lande.9

Endelig bemærkes det, at den såkaldte rocker-kriminalitet allerede i ad-
skillige år har udgjort et meget væsentligt problem i en række nordiske
lande. Rocker-grupperne søger blandt andet at opretholde og håndhæve en
streng disciplin og magtposition ved anvendelse af vold, trusler om vold og
i visse tilfælde drab på personer fra rivaliserende grupper. På den måde er
der adskillige elementer i rockergruppernes aktiviteter, der svarer til det,
der i øvrigt gælder for organiseret kriminalitet.

4. Generelt om mulighederne for at bekæmpe organiseret
kriminalitet

Det kan ikke lade sig gøre inden for rammerne af nærværende oplæg mere
udtømmende at gennemgå, hvilke muligheder der kan være for at imødegå
og bekæmpe organiseret kriminalitet i Norden.

I det følgende er der derfor ingen nærmere omtale af de mange initiati-
ver, der i disse år tages med henblik på at styrke det internationale politi-
samarbejde til brug for den operative indsats i de enkelte lande. Det bør dog
nævnes, at der i det såkaldte PTN-samarbejde (Politi-Told i Norden) er et
meget tæt - og internationalt set temmelig enestående - samarbejde mel-
lem de 5 nordiske lande navnlig om indsatsen mod narkotikakriminalitet.

8 De central- og østeuropæiske forbryderorganisationer er i øvrigt karakteriseret
ved deres kreativitet med hensyn til, hvad der - ulovligt - kan tjenes penge på. Der
er ikke blot tale om mere traditionelle kriminelle aktiviteter som narkotikahandel,
spil, prostitution og afpresning. Til illustration kan nævnes, at pressen i efteråret
1995 kunne berette, at en række fodboldledere i Ukraine var blevet dræbt tilsyne-
ladende som et reslutat af en forbryderorganisations involvering i topfodboldens
pengeinteresser.
9 Blandt andet har politimyndighederne i de nordiske lande i 1995 iværksat et pro-
jekt, der løbende skal analysere omfanget af kriminelle aktiviteter med tilknytning
til Central- og Østeuropa. Det første led i projektet er en analyse på biltyveri-områ-
det.
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Også i andre fora - herunder FN og Den Europæiske Union - samarbejdes
der om bekæmpelse af forskellige former for organiseret kriminalitet - blandt
andet med et øget samarbejde om udveksling af generelle erfaringer samt
konkrete oplysninger til brug for den politimæssige efterforskning. Ikke
mindst konventionen om etablering af EUROPOL må betragtes som et meget
væsentligt skridt i retning af et mere intensivt efterretnings- og analysesam-
arbejde mellem EU's medlemslande.

Tilsvarende er der i det følgende ikke nogen nærmere behandling af en
række overordnede samfundsmæssige spørgsmål, der også er af afgørende
betydning for bekæmpelsen af organiseret kriminalitet, herunder navnlig
det forhold, at de kriminelle aktiviteter ofte har deres base i samfund, der er
præget af politisk og social ustabilitet.

Den videre behandling af emnet organiseret kriminalitet vil i stedet være
koncentreret om en række overvejelser vedrørende nogle strafferetlige og
straffeprocesuelle forhold, der kan have særlig betydning for indsatsen mod
denne kriminalitetsform.

Det er som nævnt karakteristisk for kriminelle organisationer, at de ofte
søger at håndhæve en intern disciplin og en ekstern magtposition ved an-
vendelse af vold, trusler om vold m.v. Det betyder i praksis, at det ofte er
meget vanskeligt at fa personer - herunder tidligere medlemmer af en kri-
minel organisation - til at bistå politi og anklagemyndighed med forkla-
ringer om organisationernes kriminelle aktiviteter. Dette har blandt andet
ført til en politisk drøftelse i Danmark af, om der bør være mulighed for at
anvende civile agenter og anonyme vidner. Nedenfor i afsnit 5 og 6 redeg
resøder for nogle af de synspunkter, der har været fremme i denne debat.

Et yderligere forhold, det kan være relevant at drøfte i den sammen-
hæng, er spørgsmålet om anvendelse af de såkaldte plea bargaining-aftaler.
Da dette emne kun i mindre grad ses at være blevet drøftet i de nordiske
lande i forbindelse med debatten om en effektiv indsats mod organiseret
kriminalitet, vil vi omtale emnet nærmere nedenfor i afsnit 7.

Som nævnt er det et kendetegn for kriminelle organisationer, at deres
aktiviteter i stort set alle tilfælde har som formål at opnå et betydeligt øko-
nomisk udbytte. Dette kan rejse nogle særlige spørgsmål om mulighederne
for udbyttekonfiskation. Disse spørgsmål berøres nedenfor i afsnit 8.

Som det vil fremgå, rejser de anførte emner nogle mere generelle spørgs-
mål af blandt andet retssikkerhedsmæssig og etisk karakter. Af samme grund
kan de følgende overvejelser forhåbentlig have relevans for alle de nordis-
ke lande, selv om der ved behandlingen af de enkelte spørgsmål tages ud-
gangspunkt i den danske retstilstand.
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5. Civile agenter

Det har i de seneste 10-15 år med jævne mellemrum været debatteret i
Danmark, om der til brug for opklaring af alvorlig kriminalitet bør være
mulighed for at anvende civile agenter. På det seneste er denne debat rejst
igen i forbindelse med drøftelser af indsatsen mod den organiserede krimi-
nalitet.

Efter §§ 754a - 754e i retsplejeloven kan politiet under visse omstæn-
digheder anvende agenter under efterforskningen.10 Ved definitionen af
denne agentvirksomhed opereres der i loven med to grænser - en nedre og
en øvre grænse.

Ved den nedre grænse forstås den skillelinje, der er mellem agentvirk-
somhed og visse andre former for efterforskning, der ikke er undergivet
nogen særlig retlig regulering. Det karakteristiske for agentvirksomhed er
således, at politiet ved agentens handlinger påvirker de omstændigheder,
under hvilke den mistænktes lovovertrædelse kommer til at fremtræde - og
naturligvis med det sigte, at politiet herved kan afsløre lovovertrædelsen og
sikre sig bevis i sagen.11

Herudover er der opstillet en øvre grænse med hensyn til, hvilke former
for agentvirksomhed der er tilladt. Af § 754b - også kaldet provokations-
forbudet - fremgår det således, at agentens indflydelse på den strafbare
handlings udførelse eller fortsættelse ikke må medføre en forøgelse af lov-
overtrædelsens omfang eller grovhed.12

Det fremgår af § 754b, at personer, der anvendes som agenter, skal være
polititjenestemænd. Denne bestemmelse blev indsat under Folketingets

10 Reglerne blev indført i 1986. Indtil da havde politiets anvendelse af agenter byg-
get på de retningslinjer, der var opstillet i teori og retspraksis, og som blandt andet
gav mulighed for i et vist omfang at anvende civile agenter.
11 Den nedre grænse indebærer således, at reglerne om agentvirksomhed ikke om-
fatter blandt andet skygning af personer eller overvågning af bestemte adresser.
12 Retsplejelovens § 754a indeholder et krav om, at agentvirksomhed under efter-
forskningen kun kan anvendes, såfremt der foreligger en særlig bestyrket mistanke
om, at lovovertrædelsen er ved at blive begået eller forsøgt. Af retssikkerheds-
mæsige grunde skal dette krav begrænse anvendelsen af agenter til tilfælde, hvor
der med meget stor sandsynlighed foreligger strafbare forhold. Man bør dog samti-
dig være opmærksom på, at netop i sådanne tilfælde - hvor der er en særlig bestyr-
ket mistanke (f.eks. fordi vedkommende tidligere har begået kriminalitet og nu igen
plejer omgang med kriminelle personer) - er risikoen for at kunne friste (provoke-
re) de pågældende formentlig størst.
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behandling af det samlede lovforslag og var en fravigelse af et lovudkast,
der var opstillet af Strafferetsplejeudvalget.13 Efter dette lovudkast var der
lagt op til, at civile personer efter omstændighederne kunne optræde som
agenter for politiet. En civil person skulle dog være udelukket som agent,
såfremt vedkommende var mistænkt for strafbart forhold i en verserende
straffesag, såfremt vedkommende var idømt frihedsstraf, der ikke var ende-
lig afsonet, eller såfremt vedkommende i øvrigt kunne befrygtes at stå i et
særligt afhængighedsforhold til politiet.

Den eksisterende begrænsning, hvorefter civile personer ikke kan an-
vendes som agenter, er blevet kritiseret af blandt andet politiet. Det er nav-
nlig blevet anført, at ansatte hos politiet ikke i praksis kan anvendes som
egnede agenter, fordi de socialt, kulturelt og efter omstændighederne heller
ikke sprogligt og etnisk kan "falde ind" i det kriminelle miljø. En politi-
mand, der søges anvendt som agent i et kriminelt miljø, vil derfor (alt for)
hurtigt kunne blive afsløret.

På den baggrund har der også været forslag fremme om,14 at politiet i et
vist begrænset omfang skal kunne anvende civile agenter. Der er i den for-
bindelse henvist til, at det i sager om mere organiserede former for krimina-
litet, herunder narkotikakriminalitet,15 meget ofte er vanskeligt at skaffe
vidner, som er villige til at løbe en personlig risiko ved at stå frem og afgive
belastende forklaring om gerningsmændene. Hensynet til mulighederne for
at fremskaffe bevismateriale kan derfor også på denne led tale for at tillade
civile agenter i disse tilfælde.

Kritikere af forslag om at indføre civile agenter har navnlig peget på, at
civile agenter først og fremmest vil skulle hentes fra en personkreds, der i
forvejen er integreret i det kriminelle miljø. De personer, som i praksis kan
komme på tale som civile agenter, vil således ikke sjældent - og formentlig
nærmest som hovedregel - i en eller anden sammenhæng være eller have

13 Betænkning nr. 1023/1984 om politiets indgreb i meddelelseshemmeligheden og
anvendelse af agenter. Som begrundelse for ikke at følge betænkningens forslag om
i visse tilfælde at kunne anvende civile agenter anføres det helt kort i Folketingets
Retsudvalgs betænkning: "Det er efter forslagsstillernes opfattelse ikke muligt at
afgrænse en kreds af privatpersoner, som på betryggende måde kan anvendes som
agenter".
14 Jf. blandt andet den i note 2 nævnte handlingsplan.
15 Efter retsplejelovens § 754a kan agentvirksomhed i almindelighed kun anvendes
under efterforskningen af lovovertrædelser, der kan medføre fængsel i 6 år eller
derover.
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været involveret som sigtede eller tiltalte i en straffesag. En almindelig
vurdering af sådanne personers baggrund og troværdighed kan derfor føre
til frygt for, at de ikke vil overholde de regler, der gælder for agentvirksom-
heden. Hertil kommer, at de pågældende gennem deres indblanding i en
straffesag efter omstændighederne kan stå i et afhængighedsforhold til po-
litiet, der i sig selv kan motivere dem til som agenter at overdrive deres
forklaring om andres strafbare gerninger eller ligefrem til at fremprovokere
nogle forbrydelser.

Det er et spørgsmål, om betænkelighederne ved at anvende civile agen-
ter kan opvejes ved at opstille regler om forudgående administrativ god-
kendelse og domstolskontrol. Herved kunne man opnå, at politiet på for-
hånd skulle have den overordnede anklagemyndigheds og rettens godken-
delse af vedkommende civile agent. Ved sin bedømmelse af agent-kandida-
ten skulle retten således søge oplyst og afklaret, om vedkommende må an-
tages at ville udføre agentvirksomheden på betryggende måde, eller om
vedkommende i stedet må afvises som agent ud fra en samlet troværdig-
heds vurdering, herunder en vurdering af den pågældendes mulige afhængig-
hedsforhold til politiet.

I tilknytning til debatten om civile agenter er det - også fra nogle politi-
folks side - blevet påpeget, at der kan være behov for en mere præcis af-
grænsning mellem på den ene side agentvirksomhed og på den anden side
meddelere og observationsvirksomhed, herunder "controlled deliveries"
(d.v.s. situationer, hvor myndigheder observerer gennemførelse af f.eks. en
narkotikasmugling). Det er således blevet anført, at det kan være vanskeligt
at definere det præcise anvendelsesområde for de gældende regler om agent-
virksomhed, og at dette kan føre til, at politiet efter omstændighederne af-
står fra at benytte sig af et af de nævnte efterforskningsskridt, fordi det er
usikkert, hvilket regelsæt der i så fald ville være gældende. På den bagg-
rund overvejes det i Danmark, om der i lovgivningen bør ske en mere klar
præcisering af dette anvendelsesområde med henblik på, at politiet i højere
grad kan vide, hvilke regler man i det konkrete tilfælde skal rette sig efter -
og at politiet som følge heraf kan fa forbedrede muligheder for en effektiv
planlægning af den konkrete efterforskning.

6. Anonyme vidner

Et andet emne, der har indtaget en fremtrædende rolle i den danske debat
om bekæmpelse af alvorlig - herunder organiseret - kriminalitet, er mulig-
hederne for at anvende anonyme vidner.



Bekæmpelse af den organiserede kriminalitet 303

Efter retsplejelovens § 848 kan retten bestemme, at den tiltalte skal for-
lade retssalen, medens et vidne afgiver forklaring, såfremt særlige grunde
taler for, at en uforbeholden forklaring ellers ikke kan opnås. Når forklar-
ingen er afgivet, skal den tiltalte efter bestemmelsen gøres bekendt med
indholdet.

Herudover kan retten på begæring bestemme, at et vidnes bopæl ikke må
oplyses, såfremt afgørende hensyn til vidnets sikkerhed taler herfor, og det
i øvrigt må anses for at være uden betydning for tiltaltes forsvar. Derimod
er der ikke hjemmel til at holde selve vidnets identitet skjult for tiltalte.

Der er ved flere lejligheder fremsat forslag i Folketinget om efter om-
stændighederne at kunne anvende anonyme vidner i straffesager. Tilhæng-
ere af forslaget har herved henvist til, at de ovenfor nævnte regler ikke i alle
tilfælde yder den fornødne beskyttelse af vidner, der med føje kan frygte
for ubehagelige repressalier, såfremt de afgiver belastende forklaringer un-
der en retssag.161 tilknytning hertil er det fremhævet, at anvendelse af ano-
nyme vidner vil kunne løse en række af de bevisproblemer, der kan opstå i
sager, hvor et vidne af frygt for sin sikkerhed viger tilbage fra at afgive
forklaring.17

Over for disse hensyn til vidnet samt til den samfundsmæssige interesse
i at kunne opklare kriminalitet står navnlig, at et vidnes anonymitet i nogle
tilfælde formentlig kan forringe tiltaltes muligheder for at forsvare sig. Det
kan således efter omstændighederne være vanskeligere for tiltalte at imø-
degå et vidnes forklaring, såfremt tiltalte ikke kender vidnets identitet.18

16 Efter retsplejelovens § 171, stk. 2, nr. 3, kan et vidne fritages for vidnepligten,
såfremt det må antages, at vedkommende selv eller dennes nærmeste vil blive på-
ført væsentlig skade. Retten kan dog også i disse tilfælde pålægge vidnet at afgive
forklaring, såfremt forklaringen anses for at være af afgørende betydning for ved-
kommende part eller samfundet findes at berettige hertil, jf. stk. 3 i den nævnte
bestemmelse.
17 Set i lyset af, at der hidtil har vist sig ikke at være politisk flertal for efter omstæn-
dighederne at kunne anvende anonyme vidner, er der i den i note 2 nævnte hand-
lingsplan umiddelbart set bort fra denne mulighed. I stedet peger handlingsplanen
på en række andre måder, hvorved vidner kan beskyttes, f.eks. gennem praktisk
beskyttelse mod overgreb, økonomisk hjælp til flytning, navneændring m.v. Hand-
lingsplanen peger også på muligheden for i højere grad at benytte anteciperet vid-
neførsel i straffesager.
18 Det bemærkes, at den tiltalte i formentlig ikke få tilfælde vil kunne identificere
det anonyme vidne på baggrund af indholdet af dennes forklaring. I disse situatio-
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Det vil naturligvis være uacceptabelt, såfremt det fører til, at retten ved sin
bevisbedømmelse lægger en vidneforklaring, der er urigtig, til grund.

Også her er det centrale spørgsmål, om hensynet til tiltalte kan tilgodeses
i tilstrækkeligt omfang ved bestemmelser om domstolskontrol. Regler her-
om måtte blandt andet indebære, at anonyme vidner kun kunne anvendes,
såfremt retten efter en konkret vurdering ikke har fundet det betænkeligt af
hensyn til tiltaltes muligheder for at forsvare sig.19

7. Plea bargaining

Plea bargaining er navnlig kendt i amerikansk og engelsk ret20 som beteg-
nelse for tilfælde, hvor der ved behandlingen af en straffesag indgås en
aftale mellem politiet/anklagemyndigheden og tiltalte, der i en eller anden
form indebærer en tilskæring af sagen mod, at tiltalte til gengæld "leverer"
en modydelse som f.eks. en tilståelse eller et løfte om at vidne mod andre
personer.21

En drøftelse af mulighederne for at anvende plea bargaining synes særlig
relevant, når der er tale om organiseret kriminalitet. De kriminelle organi-
sationer søger som nævnt ofte at håndhæve deres magt ved anvendelse af
vold med den konsekvens, at det er overordentligt vanskeligt at få et med-
lem af organisationen til at forklare om organisationens strafbare handlin-
ger. Det kan gøre det nærliggende at overveje, hvilke muligheder der bør
være for at indgå plea bargainingaftaler med et medlem, som til trods for

ner vil formålet med at sikre vidnets anonymitet kun kunne opfyldes, såfremt vidne-
anonymiteten udstrækkes til også at omfatte selve forklaringen - eller de dele heraf,
der afslører, hvem vidnet er.
19 Med henblik på rettens behandling af dette spørgsmål vil det være nødvendigt, ar
tiltaltes forsvarer kender vidnets identitet. Bestemmer retten, at vidnet skal føres
anonymt, vil forsvareren altså i forbindelse med domsforhandlingen i straffesagen
have en viden (vidnets identitet), som den tiltalte ikke har. Denne omstændighed er
i sig selv anført som et argument mod anvendelse af anonyme vidner, idet det kan
vanskeliggøre et tillidsfuldt samarbejde mellem tiltalte og forsvareren om til-
rettelæggelse af sagens førelse.
20 Også i række andre lande anvendes plea bargaining. Det gælder blandt andet i
forbindelse med retsopgør mod mafiaorganisationer i Italien.
21 Af og til bruges begrebet også om tilfælde, hvor politiets/ anklagemyndighedens
"ydelse" består i andet - f.eks. et løfte om at se velvilligt på en ansøgning om
prøveløsladelse. I det følgende anvendes imidlertid en mere snæver forståelse af
udtrykket, jf. det i teksten anførte.
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den personlige risiko er villig til at forklare om andre medlemmers krimi-
nelle aktiviteter.

I dansk ret findes ikke nogen almindelig lovgivning om plea bargain-
ing.22 Adgangen til at indgå aftaler af den nævnte karakter begrænses imid-
lertid af § 752, stk. 3, 2. punktum, i retsplejeloven, hvorefter det om poli-
tiets afhøringer hedder, at

"løfter, urigtige foregivender eller trusler... ikke (må) anvendes."

I tilknytning til denne bestemmelse er det i den juridiske teori23 anført, at
fremsættelse af løfter om helt eller delvist tiltalefrafald som modydelse for
en tilståelse ikke er tilladt. Det er endvidere anført, at dette også (så meget
desto mere) gælder for tilsagn, som anklagemyndigheden ikke er herre over
- for eksempel strafnedsættelse -, og som afgives for at fremkalde en tilstå-
else. Til støtte for det anførte fremhæves det, at der i forhold til den sigtede
vil være en risiko for, at denne vælger at afgive en (delvis) urigtig tilståelse
af frygt for en videregående og ligeledes urigtig domfældelse, og at der
desuden er risiko for, at plea bargaining vil føre til forklaringer fra sigtedes
side, hvorved medgerningsmænd belastes i et overdrevent omfang.24

Der findes enkelte retsafgørelser vedrørende plea bargaining i Danmark.
Den væsentligste er formentlig Højesterets dom af 13. september 1982 (re-
fereret i Ugeskrift for Retsvæsen 1982, side 1027).

I en sag om (omfattende) narkotikakriminalitet ønskede anklage-
myndigheden at føre et vidne, som såvel i USA, hvor han opholdt sig,
som i Danmark var sigtet for overtrædelse af narkotikalovgivningen. Ved-
kommende havde i USA i overværelse af repræsentanter for den danske
anklagemyndighed afgivet forklaring under edsaflæggelse om sine og
andres aktiviteter vedrørende indsmugling af narkotika i USA og Dan-
mark. Der var indgået (skriftlig) aftale om, at der i Danmark ikke ville
blive iværksat yderligere retsforfølgning, og at en udleveringsbegæring
ville blive trukket tilbage, hvis han i USA blev dømt for de forhold, hvori

22 Jf. herved om emnet Rigsadvokaten i Danmarks notat af 13. december 1994.
23 Jf. Hans Gammeltoft-Hansen, Strafferetspleje I, 1991, s. 208 ff.
24 Også Elsebeth Rasmussen synes i Ugeskrift for Retsvæsen 1980 B. 153 ff. og
1983 B. 31 Iff. under henvisning til risikoen for urigtige forklaringer at afvise en-
hver anvendelse af plea bargaining i hvert fald i forhold til forklaringer om medger-
ningsmænd. Jf. ligeledes Kallehauge i Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab 1983,
side 81 ff., hvor plea bargaining omtales som en alt for høj pris at betale for nogle
beviser (forklaringer) af meget tvivlsom værdi.
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han havde tilstået, og i øvrigt indgik på at afgive (sandfærdig) forklaring
under retssagen i Danmark om disse forhold. Landsretten tillod vidne-
førsel og henviste herved blandt andet til, at vidnet ønskedes afhørt om
omstændigheder, der måtte anses for at være af afgørende betydning for
sagens oplysning. Landsretten bemærkede desuden udtrykkeligt, at vid-
nets afgivne forklaring ville være undergivet de almindelige regler om
fri bevisbedømmelse. Højesteret ændrede landsrettens afgørelse, idet man
efter at have henvist til vidnets åbenbare interesse i at forklare som under
efterforskningen udtalte: "Når endvidere henses til de omstændigheder,
hvorunder disse forklaringer... er tilvejebragt, findes det uanset sagens
omfang og karakter betænkeligt at tillade den begærede bevisførelse".

Dommen synes til dels at bygge på en helt konkret vurdering af sagens
hændelsesforløb, og det kan derfor være vanskeligt at vurdere, hvilken ge-
nerel rækkevidde dommen har.25

Overordnet set er der en række forhold, der kunne tale for at tillade an-
vendelse af plea bargaining. Udsigten til en mildere straf som følge af en
plea bargaining-aftale kan således efter omstændighederne føre til, at den
pågældende med sin forklaring vil afdække en række (alvorlige) forbrydel-
ser. Yderligere kan det anføres, at plea bargaining betyder, at den pågæl-
dende opnår en gunstigere retsstilling (mindre straf), og at aftaler af denne
karakter derfor ikke kan være i strid med den omtalte regel i retsplejelovens
§ 752, stk, 3, 2. punktum, hvis formål navnlig må være at undgå "fælder",
hvorved vedkommende forringer sin retsstilling.

Over for disse synspunkter står blandt andet risikoen for, at en person,
der tilbydes - eller selv tilbyder - et plea bargaining- arrangement, kan
være fristet til at afgive urigtig forklaring om medgerningsmænds strafbare
handlinger. Motivet til at gøre dette er således helt indlysende til stede.
Hertil kommer, at plea bargaining kan hævdes at være en retlig og etisk
tvivlsom sjakren med spørgsmål om skyld og straf på den måde, at det
velvillige vidne efter omstændighederne slipper for at blive straffet - eller
straffet fuldt ud - for forhold, som han eller hun bevisligt har begået.

Ved den nærmere vurdering af forskellige typer af plea bargaining-afta-
ler opstår ud fra de anførte generelle betragtninger blandt andet det spørgs-

25 Jf. også J.P. Andersen i Juristen 1985 side 167 ff., hvor det siges, at dommen ikke
indeholder nogen principiel stillingtagen til plea bargaining, men alene udelukker
vidnesførslen efter en konkret troværdighedsvurdering.
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mål, om politi og anklagemyndighed bør have mulighed for at "handle med"
en sigtet person, således at man kan love vedkommende en lavere straf,
hvis han/hun afgiver en (fuldstændig) tilståelse. Svaret må blive benægten-
de. Politi og anklagemyndighed er ikke - og bør heller ikke - være herre
over strafudmålingen og bør derfor heller ikke love den sigtede noget des-
angående.

Noget andet er, om politiet og anklagemyndigheden over for den sigtede
bør kunne tilkendegive, at man i retten vil fremhæve vedkommendes sam-
arbejde med myndighederne som en omstændighed, der bør tillægges be-
tydning ved strafudmålingen.

I den forbindelse kan omtales en sag, der blev afgjort ved H jesterets
dom af 12. januar 1978 (refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 1978, side 155):

En narkotikahandler, som i byretten aflagde fuld tilståelse, bidrog under
efterforskningen med oplysninger, der gjorde det muligt at optrævle for-
bryderorganisationen. Vedkommende blev i Højesteret idømt 8 års fæng-
sel, hvilket henset til sagens omfang formentlig var i overensstemmelse
med sædvanlig praksis for strafudmåling. En dommer dissentierede imid-
lertid og ville alene idømme 6 års fængsel med følgende begrundelse:
".... det (er).... i sager om denne alvorlige kriminalitet, hvor efterforsk-
ningen kan være meget vanskelig, af stor betydning, at en gerningsmand
som i nærværende sag bistår politiet ved sagens opklaring". Flertallet
tog tilsyneladende afstand fra dissensen, hvilket muligt kan skyldes, at
der - som anført ovenfor - fandtes at være risiko for, at den tiltalte ved
udsigt til nedsat straf ville inddrage andre i sagen på en måde, der ikke
var belæg for.

Såfremt en person afgiver tilståelse om egne forhold, er der ikke tvivl om,
at dette i praksis efter omstændighederne tillægges betydning ved strafud-
målingen, jf. herved direkte den danske straffelovs § 84, stk. 1, nr. 9, hvor-
efter straffen kan nedsættes, når domfældte frivilligt har angivet sig selv og
aflagt fuldstændig tilståelse.

Herudover er der en række nyere sager, hvor den tiltaltes forklaring har
omfattet medgerningsmænd, og hvor der - på linje med den dissentierende
dommer i den ovenfor anførte dom fra 1978 - er sket strafnedsættelse un-
der henvisning til vedkommendes bistand i opklaringsarbejdet.26 Efter vo-

26 Jf. herved Carten Egebjerg Christensen i "Tiståelsens betydning for strafudmåling-
en" i Ugeskrift for Retsvæsen 1993, B. side 44 ff. I artikelen nævnes det, at "rabat-
princippet" også er anvendt i en række sager i Sverige og Norge i tilfælde, hvor den
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res opfattelse bør denne praksis formentlig videreføres. Domstolene bør
med andre ord efter omstændighederne kunne idømme en mildere straf til
en person, som med sine forklaringer har været med til at afdække krimi-
nelle forhold, som er begået af andre. Det er naturligvis en forudsætning
herfor, at vedkommendes forklaring om andres kriminelle aktiviteter er sand.
Ved denne bedømmelse af vedkommedes troværdighed bør man være op-
mærksom på, at der - objektivt set - er et ikke fjerntliggende motiv for den
tiltalte til at fremkomme med falske eller i hvert fald vidtløftige forklaring-
er om medgerningsmænd. Domstolene er imidlertid vant til at foretage
troværdighedsbedømmelser i en række sammenhænge, og den generelle
risiko for fremkomsten af falske oplysninger om medgerningsmænd kan
derfor efter vores mening ikke bære et absolut forbud mod at benytte straf-
nedsættelse i forhold til en person, som ved denne konkrete bedømmelse
fremtræder som troværdig. En sådan person bør kunne få "rabat", fordi han
til trods for en formentlig i mange tilfælde ikke ubetydelig risiko for repres-
salier og social udstødelse vælger at hjælpe politiet.27 Som følge heraf bør
der heller ikke være noget i vejen for, at politi og anklagemyndighed på
forhånd ved at henvise til straffelovens § 84, stk. 1, nr. 9, tilkendegiver over
for vedkommende, at hans medvirken til at opklare kriminalitet begået af
andre kan blive tillagt betydning i retten som et forhold, der bør føre til en
mildere straf.28

I modsætning til afgørelser om strafudmåling, hvor politi og anklage-
myndighed ikke er kompetente, træffes beslutning om tiltale af disse myn-
digheder (anklagemyndigheden). Henset til opportunitetsprincippet kunne
man derfor forestille sig tilfælde, hvor politiet/anklagemyndigheden ville
indgå en aftale med den sigtede om påtalebegrænsning, såfremt vedkom-
mende vil afgive tilståelse vedrørende sig selv og/eller afgive forklaring
vedrørende medgerningsmænd.

tiltalte har afgivet forklaring om andres forhold med deraf følgende mulighed for at
opklare et større sagskompleks.
27 Det bør nævnes, at nedsat straf for tilståelse om egne forhold efter straffelovens
§ 84, stk. 1, nr. 9, vel i vidt omfang svarer overens med den moralske bedømmelse
af den, som melder sig selv. Den moralske vurdering af den, som angiver andre,
forekommer derimod at være mere kompliceret.
28 Til sammenligning kan i øvrigt her nævnes, at det i praksis anses for tilladt at
vejlede en sigtet person om, at han eller hun ikke vil blive fremstillet med henblik
på varetægtsfængsling, såfremt vedkommende afgiver en fuldstændig tilståelse.
29 I Juristen 1985, side 167 ff. nævner J.R Andersen nødretsgrundsætningen som en
regel, der efter omstændighederne kan begrunde plea bargaining.
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Det må formentlig være rimeligt at indgå sådanne aftaler i tilfælde, hvor
de forhold, der "tages ud" af tiltalen, er bevismæssigt tvivlsomme og/eller
af underordnet29 betydning sammenlignet med de forhold, der er omfattet
af tilståelsen eller forklaringen.30 Om der herudover som led i en aftale med
den sigtede bør kunne ske en begrænsning af tiltalen er mere tvivlsomt -
også selv om retten får oplysning om aftalens eksistens og dermed i givet
fald er fuldt ud opmærksom på, at vedkommende kan have et motiv til at
afgive falsk forklaring om andres kriminelle handlinger. Til støtte for at
tillade dette kunne det anføres, at der som nævnt gælder et opportunitets-
princip for anklagemyndigheden, og at denne derfor ud fra et samlet skøn
bør kunne afgøre, om og i hvilket omfang der bør rejses tiltale.

Efter vores opfattelse bør dette princip dog ikke kunne begrunde, at der
som led i en aftale med en tiltalt gives løfte om ikke at retsforfølge for
alvorligere former for kriminalitet. Ud over at risikoen for falsk forklaring
i disse tilfælde formentlig er endnu mere fremtrædende på grund af udsig-
ten til at slippe for en relativt streng straf, forekommer aftaler om plea bar-
gaining i disse situationer at være udtryk for en retligt og etisk set betæn-
kelig særbehandling f.eks. på den måde, at en tiltalt, som vil - og kan -
forklare politiet om medgerningsmænd, opnår en langt gunstigere stilling i
forhold til andre tiltalte, som ikke har nogen medgerningsmænd og derfor
ikke i samme grad har "noget at handle med".

Ikke desto mindre er der næppe tvivl om, at det i et vist omfang er fore-
kommet, at politi og anklagemyndighed efter drøftelse med en sigtet og
dennes forsvarer ved udformningen af tiltalen i sagen har undladt at påbe-
råbe sig bestemte strafskærpelsesgrunde - som for eksempel straffelovens
§ 8831 - og at man i den forbindelse har tillagt det betydning, at sigtede i så
fald ville være villig til at aflægge tilståelse. Udenfor grænsetilfælde, hvor

30Ud fra tilsvarende synspunkter anses det i praksis for tilladt at love frit lejde til
personer, som måske har begået en mindre alvorlig lovovertrædelse f. eks. overtræ-
delse af våbenlovgivningen, og som kan være politiet behjælpelig med væsenslige
oplysninger i meget grove sager, herunder drabssager. Også bestemmelsen i rets-
plejelovens § 722, stk. 1, nr. 5, om tiltalefrafald af procesøkonomiske grunde må
antages til dels at bygge på synspunkter af den nævnte karakter.
31 Efter straffelovens § 88, stk. 1, skal der i tilfælde, hvor tiltalte har begået flere
lovovertrædelser, fastsættes en fælles straf inden for den foreskrevne strafferamme
eller, hvis flere strafferammer kommer i betragtning, den strengeste af disse. Under
særdeles skærpende omstændigheder kan straffen overstige den højeste for nogen
af lovovertrædelserne foreskrevne straf med indtil den halve.
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rent procesøkonomiske hensyn i sig selv kan bære en sådan (ensidig) be-
skæring af tiltalen,32 forekommer anvendelsen af sådanne "quasi-aftaler" -
selv hvor sigtedes tilståelse alene angår egne forhold - ikke ganske ubetæn-
kelig. Det må i al fald normalt være en forudsætning, at den ret, der skal
pådømme sagen, loyalt orienteres af anklagemyndigheden og tiltaltes forsva-
rer om sådanne "aftaler", hvis anvendelsesområde under alle omstændig-
heder bør være snævert.

8. Udbyttekonfiskation

Organiseret kriminalitet indebærer ofte tilvejebringelse af et betragteligt
økonomisk udbytte - ikke mindst i sager om narkotikakriminalitet.

Efter § 75 i straffeloven kan der ske konfiskation af udbyttet ved en straf-
bar handling eller af et beløb, der svarer hertil. Efter almindelige strafpro-
cesuelle bevisregler påhviler det anklagemyndigheden at føre bevis for ud-
byttets eksistens og størrelse. I § 75 hedder det i den forbindelse, at såfremt
der savnes fornødent grundlag for at fastslå beløbets størrelse, kan der kon-
fiskeres et beløb, som skønnes at svare til det indvundne udbytte. Der er
således tale om en bevislettelsesregel, hvor der i strid med den almindelige
grundsætning om in dubio pro reo er hjemmel til udbyttekonfiskation efter
et bevisskøn.33

Udbyttekonfiskation bygger på et selvfølgeligt princip om, at forbrydel-
se ikke bør kunne betale sig. Imidlertid kan det selv med de nævnte lempe-
de bevisregler være vanskeligt for politi og anklagemyndighed at bevise
det kriminelle udbyttes størrelse. I så fald vil det kunne betyde, at forbry-
delsen har kunnet betale sig for de pågældende.

Ofte opstår politiets mistanke om et strafbart forhold ved, at en person,
som på anden måde er kommet i politiets søgelys, er i besiddelse af et (stør-
re) pengebeløb, uden at dette umiddelbart kan forklares med vedkommen-

32 Jf. retsplejelovens § 772, stk. 1, nr. 5, hvorefter tiltale kan helt eller delvist frafal-
des i tilfælde, hvor sagens gennemførelse vil medføre vanskeligheder, omkostning-
er eller behandlingstider, som ikke står i rimeligt forhold til sagens betydning og
den straf, som i givet fald kan forventes idømt.
331 særlovgivningen er der eksempler på regler, der yderligere letter beviskravet
ved konfiskation. Blandt andet kan nævnes § 44 i lov om saltvandsfiskeri (lovbkg.
nr. 798 af 29. september 1993), hvorefter den indvundne fiskefangst kan konfiske-
res, selv om det ikke med sikkerhed kan godtgøres, at fangsten i det hele hidrører
fra ulovligt forhold.
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des lovlige indtægtskilder.34 Et eksempel kan være, at politiet tager en per-
son på fersk gerning i forbindelse med salg af et parti narkotika. Under den
videre efterforskning af sagen opnås viden om, at vedkommende person i
de seneste 5 år løbende har indsat betragtelige beløb på en udenlandsk bank-
konto. På den baggrund får politiet mistanke om, at den pågældende har
erhvervet disse penge fra andre narkotikahandler.35

Selv om der også i øvrigt - f.eks. gennem en tilståelse - fremskaffes
beviser for, at vedkommende gennem de seneste 5 år har fungeret som nar-
kotikahandler, kan det være svært for politi og anklagemyndighed med tils-
trækkelig vægt at bevise, at (hele) beløbet på bankkontoen hidrører fra den
kriminelle virksomhed. Det kan således være svært at tilbagevise den sigte-
des (udokumenterede) påstande om, at beløbet - helt eller delvist - er tilve-
jebragt ved lovlig virksomhed. Dette gælder navnlig i tilfælde, hvor der er
tale om organiserede former for kriminalitet, der er begået over et længere
tidsrum. I sådanne sager vil den kriminelle organisation nemlig - ud over
sine kriminelle aktiviteter - ofte drive tilsyneladende lovlige former for

34 Som led i indsatsen mod organiseret kriminalitet i Danmark blev der i øvrigt ved
nr. 348 af 9. juni 1993 (hvidvaskloven) indført pligt for en række finansielle virk-
somheder, herunder pengeinstitutter, til at give politiet meddelelse om økonomiske
transaktioner m.v., der kan give anledning til mistanke om hvidvask. Loven bygger
på EU-direktiv nr. 308/1991.
35 Udbyttekonfiskation er en strafferetlig følge af en domfældelse. Under efterforsk-
ningen kan situationen imidlertid som nævnt umiddelbart fremtræde "omvendt" for
politiet forstået på den måde, at mistanke om strafbare forhold opstår som følge af
opdagelse af et (større) pengebeløb. Selv om der efter omstændighederne på dette
grundlag kan være meget stor sikkerhed for, at beløbet hidrører fra kriminalitet, kan
det være mere vanskeligt at bevise, hvilke konkrete kriminelle handlinger der er
tale om. I Højesterets dom af 1. december 1995 var forholdet det, at der efter fund
af et større pengebeløb blandt andet blev rejst tiltale for "i årene 1989-1993 i for-
ening med ikke nærmere identificerede personer, at have forestået indførsel og over-
dragelse af et betydligt, ukendt kvantum hash, hvorved T opnåede en fortjeneste på
ikke under 1 mill. kr". Flertallet (4 dommere) afviste dette anklagepunkt under
henvisning til kravet i retsplejelovens § 831 om tilstrækkelig og tydelig angivelse af
de forhold, for hvilke tiltale er rejst. Én dommer ville ikke afvise og henviste blandt
andet til, at anklageskriftet indeholdt de oplysninger, det havde vært muligt at frem-
skaffe, og at der i øvrigt ikke var forhold, der gav grundlag for at antage, at tiltalte
og dennes forsvarer ikke kunne vide, hvad sagen drejede sig om. Afgørelsen inde-
bærer i forhold til en række utrykte by- og landsretsdomme en skærpelse af kravene
til anklageskrifters udformning og kan derfor begrænse mulighederne for at rejse
tiltale i sager af den nævnte karakter.
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virksomhed, således at udbytte fra kriminelle handlinger er kanaliseret over
i disse i sig selv lovlige foretagender.

Blandt andet med inspiration i britisk ret er der i Danmark som følge af
de anførte bevisproblemer fremkommet forslag om at indføre omvendt be-
visbyrde ved udbyttekonfiskation.36 Begrundelsen er, at der på denne måde
formentlig i et ikke ubetydeligt omfang vil være forbedrede muligheder for
at konfiskere beløb, der faktisk stammer fra kriminalitet.37

Gennemførelse af forslaget vil til en vis grad indebære en afvigelse fra
mere traditionelle bevisregler inden for straffeprocessen. Dette betyder dog
ikke, at forslaget efter vores opfattelse uden videre bør afvises. Der kan
derimod være grund til at overveje, om en regel om omvendt bevisbyrde i
konfiskationssager kan udformes således, at en række bevismæssige prob-
lemer for anklagemyndigheden løses samtidig med, at hensynet til den til-
talte i fornødent omfang tilgodeses.

I den forbindelse må det naturligvis nærmere overvejes, hvilken udstræk-
ning en regel om omvendt bevisbyrde bør have. Der vil således for det
første være et behov for at overveje, om en sådan bestemmelse alene skal
gælde for grov narkotikakriminalitet, hvor der meget ofte kan forekomme
bevisproblemer efter de gældende regler, eller om reglen bør udstrækkes til
også at omfatte andre former for grov, udbyttegivende kriminalitet.

Dernæst må der tages stilling til, om der med en regel om omvendt bevis-
byrde udelukkende skal være mulighed for at foretage konfiskation ved-
rørende udbytte af den kriminalitet, som vedkommende er dømt for i den
pågældende straffesag, eller om der også bør kunne ske konfiskation, så-
fremt vedkommende er ude afstand til i tilstrækkelig grad at sandsynliggøre,
at det pågældende pengebeløb m.v. ikke stammer fra anden (grov) krimina-
litet.

9. Afslutning

I vort oplæg har vi knyttet nogle bemærkninger til omfanget af organiseret
kriminalitet i Norden. På den baggrund har vi søgt at redegøre for nogle af

36 Jf. den i note 2 omtalte handlingsplan, hvor det foreslås at overveje indførelse af
omvendt bevisbyrde ved udbyttekonfiskation i forbindelse med grov narkotikakri-
minalitet og grov berigelseskriminalitet.
37 Efter artikel 5, stk. 7, i FN's konvention af 20. december 1988 inod ulovlig han-
del med narkotika og psykotrope stoffer kan medlemslandene overveje at anvende
omvendt bevisbyrde for så vidt angår konfiskation af udbytte fra narkotikahandel.
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de spørgsmål, der relaterer sig til strafferetlige og straffeprocesuelle mulig-
heder for - og vanskeligheder ved - at bekæmpe denne form for forbryde-
risk virksomhed.

Efter vores opfattelse er der ikke tvivl om, at bekæmpelsen af den orga-
niserede kriminalitet også i de kommende år vil spille en væsentlig rolle i
den retspolitiske debat. Det centrale udgangspunkt for denne debat vil være
de to hovedhensyn, der også i andre sammenhænge danner grundlag for
overvejelser om, hvilke regler der bør gælde for indsatsen mod kriminali-
tet.

På den ene side er det således hensynet til, at myndighederne har
tilstrækkelige muligheder for at kunne opklare kriminalitet. Hermed til-
godeses dels den overordnede samfundsmæssige interesse i, at der kan gri-
bes ind med straf til personer, som faktisk har begået kriminalitet, dels den
anerkendelsesværdige interesse, som de umiddelbare ofre for en forbrydel-
se har i, at den eller de skyldige ikke slipper ustraffet fra deres ugerning.

Over for dette står på den anden side hensynet til de personer, som bliver
sigtet og tiltalt i en straffesag. Navnlig skal det sikres, at disse personer kun
bliver idømt straf eller andre retsfølger, såfremt de uden rimelig tvivl er
skyldige i den pågældende forbrydelse.

Det er i den vanskelige politiske afvejning af disse modstående hensyn,
man må søge de overordnede ledetråde for, hvilke retlige muligheder der
bør være i forbindelse med bekæmpelse af den organiserede kriminalitet.


