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BEKÆMPELSE AF DEN
ORGANISEREDE KRIMINALITET

Af advokat Thomas Rørdam, Danmark

1. Indledning

Afdelingschef Lars Bay Larsen og vicepolitidirektør Henning Thiesen
har udarbejdet et skriftligt indlæg om bekæmpelse af den organiserede kri-
minalitet.

I det følgende vil jeg supplere dette indlæg til brug for debatten på jurist-
mødet.

Det er ikke første gang, at politiets efterforskningsmuligheder m.v. i sa-
ger om organiseret kriminalitet er til debat på et nordisk juristmøde. På det
30. nordiske juristmøde i Oslo i 1984 var således efterforsknings- og be-
visspørgsmål ved narkotikaforbrydelser på dagsordenen.

Referenten, statsadvokat Ole Stigel, Danmark, konkluderede i sit skrift-
lige indlæg til dette juristmøde bl.a. følgende:

"Narkotikasager udgør efterforskningsmæssigt et sådant problem, at ek-
straordinære metoder må tages i anvendelse. Der må være nøje kontrol
med anvendelsen af disse efterforskningsmetoder, som i øvrigt først bør
tages i brug, når sædvanlige efterforskningsskridt har vist sig ikke at slå
til.

Det er nødvendigt, at det sikres, at de professionelle narkotikakriminelle
ikke får mulighed for at terrorisere sig fri for retsforfølgning."

De metoder, som blev drøftet på mødet, var bl.a. brug af agenter og ano-
nym vidneførsel. Dengang var situationen i Danmark den, at disse to meto-
der ikke var omfattet af lovregulering, men at metoderne havde været fore-
lagt for domstolene til vurdering.

For så vidt angår agenterne var det fastslået i retspraksis, at politiet i et
vist omfang var berettiget til at anvende agenter - herunder civile agenter -
under forudsætning af, at der ikke ved denne handlemåde blev fremkaldt en
forbrydelse, som ellers ikke ville være blevet begået.

Domstolene foretog en konkret vurdering af, om agenten skulle føres
som vidne under retssagen mod den tiltalte. Oftest var domstolene lydhøre
over for politiets protester mod, at agenten blev ført som vidne, på grund af
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risikoen for at kompromittere agentens sikkerhed. Som eksempel kan næv-
nes afgørelsen i UfR 1976.236 0, hvor landsretten til forsvarerens begæring
om indkaldelse af en civil agent som vidne i en narkotikasag udtalte:

"Det bemærkes, at den bevistvivl, der måtte følge af, at den i sagen om-
talte "Mustafa" ikke føres som vidne i retten, må komme de tiltalte til
gode såvel i henseende til skyldspørgsmålet som med hensyn til eventuel
strafudmåling. Herefter finder retten efter sagens karakter og det i øvrigt
oplyste ikke tilstrækkelig anledning til mod anklagemyndighedens be-
grundede vægring at pålægge anklagemyndigheden at indkalde "Musta-
fa" til afhøring som vidne under domsforhandlingen."

Ved lov nr. 319 af 4. juni 1986 blev der gennemført en regulering af
politiets anvendelse af agenter. Disse regler, som stadig er i kraft, går bl.a.
ud på, at kun politifolk kan anvendes som agenter, at der ikke ved anven-
delse af en agent må ske en forøgelse af lovovertrædelsens omfang og grov-
hed (provokationsforbuddet), at der skal gives forsvareren underretning,
dersom en agent har været anvendt, at det undtagelsesvis kan pålægges
forsvareren ikke at give denne oplysning videre til den sigtede/tiltalte eller
andre og at agenten kan pålægges at afgive vidneforklaring i retten, hvis
sagens beskaffenhed og dens betydning for vedkommende part og for sam-
fundet findes at berettige dertil.

1986-loven bygger på Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalgs betænk-
ning nr. 1023/1984 om politiets indgreb i meddelelseshemmeligheden og
anvendelse af agenter.

Med hensyn til anonyme vidner var situationen i 1984 den, at Højesteret
netop havde fastslået, at "hvis omstændighederne giver grundlag for at an-
tage, at afgivelse af forklaring ... indebærer en nærliggende risiko for vid-
net eller vidnet nærstående personer for at lide overlast, findes hensynet til
vidnet at kunne begrunde, at vidnets identitet hemmeligholdes for tiltalte,
såfremt hensynet til retshåndhævelsen på grund af sagens alvor samt for-
klaringens betydning ganske undtagelsesvis måtte gøre det påkrævet, at
forklaringen afgives" (UfR 1984.81 H).

Højesterets afgørelse gav anledning til debat og kritik, og ved lov nr. 321
af 4. juni 1986, som til dels byggede på Retsplejerådets betænkning nr.
1056/1985 om anonyme vidner m.v., blev vidneanonymitet udelukket. Det-
te har siden været retstilstanden i Danmark, omend der har været gjort flere
forsøg på at få gennemført en ordning med adgang til anonym vidneførsel.

Der er til stadighed debat i Danmark om agenter og anonym vidneførsel
og om politiets efterforskningsmuligheder i det hele taget. Som noget af det
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seneste har en arbejdsgruppe under Justitsministeriet (bestående af repræ-
sentanter for Justitsministeriet, politiet og dets organisationer, anklagemyn-
digheden og dens organisationer samt fængselspersonalets organisationer)
i marts 1995 udsendt en handlingsplan om organiseret kriminalitet og rock-
erkriminalitet. Debatten har fået næring i forbindelse med den aktuelle op-
trapning af det væbnede opgør mellem forskellige rockerbander.

Handlingsplanen indeholder bl.a. forslag om et vidnebeskyttelsesprogram,
om udelukkelse af bandemedlemmer fra retsmøder, om hemmelig ransag-
ning, om anvendelse af civile agenter, om strafansvar for afgivelse af falsk
forklaring til politiet, om omvendt bevisbyrde ved udbyttekonfiskation og
om lempelse af muligheden for at anvende tilfældighedsfund som bevis.
Derimod foreslås ikke etablering af en adgang til anonym vidneførsel.

Om omfanget af den organiserede kriminalitet i Danmark siges følgende
i handlingsplanen på side 4:

"Den eksisterende kriminalstatistik gør det ikke muligt - og kan ikke
muliggøre - at udarbejde en opgørelse over omfanget af den organisere-
de kriminalitet i Danmark. Bl.a. er det vanskeligt at foretage en præcis
afgrænsning af den organiserede kriminalitet. Der er imidlertid grund til
at tro, at den organiserede kriminalitet i Danmark fortsat befinder sig på
et relativt beskedent stade - set i forhold f.eks. til den organiserede kri-
minalitet, der kendes fra visse andre lande - omend den er i vækst."

Når der skal tages stilling til, hvilke efterforskningsmuligheder m.v.,
politiet skal have med henblik på at bekæmpe kriminalitet, herunder orga-
niseret kriminalitet, er der tradition for at foretage en afvejning af på den
ene side hensynet til, at poltiet har sådanne metoder til rådighed, at efter-
forskningens effektivitet bliver så optimal som mulig, og på den anden side,
at reglerne om politiets metoder udformes således, at de tiltaltes retssikke-
rhed tilgodeses, navnlig med henblik på at undgå urigtige domfældelser.

Det er min opfattelse, at denne afvejning nødvendigvis må føre til, at der
er visse metoder, man helt må afstå fra at tage i brug, selv om prisen bliver,
at et antal kriminelle ikke kan rammes. Det skyldes, at den pris, som om-
vendt skal betales for at tage metoderne i brug, er langt højere i form af
risiko for urigtige domfældelser og risiko for, at den høje moralske stan-
dard, som består hos politiet i Danmark og i de øvrige nordiske lande, kom-
promitteres.

I den forbindelse kan der være grund til at minde om, hvad debatlederen,
højesteretsdommer Jørgen Gersing, sagde efter debatten på juristmødet i
1984 (forhandlingerne side 120-121):
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"Jeg vil mene, at anklagemyndigheden og politiet, når de udfolder den
fantasi i efterforskningsskridtene, som jeg finder er helt nødvendig i dis-
se særprægede sager, måske engang imellem også skulle tage bestem-
melserne her (menneskeretskonventionens bestemmelser, red.) og prøve
dem lidt af for at sikre det, som i alle de europæiske lande har været
grundtanken og det, der har ligget bag ved konventionen, nemlig at den
tiltalte får "a fair trial"."

2. Civile agenter

I den handlingsplan, der er omtalt i indledningen, er følgende anført på side
15:

"Det er af stor betydning for at kunne slå ned på bagmændene til den
organiserede kriminalitet - der som nævnt karakteriseres af en lukket,
hierarkisk struktur - at der åbnes mulighed for, at udenforstående kan
infiltrere de kriminelle organisationer og ad denne vej yde bistand til
optrevlingen. Omvendt er det ikke realistisk at forestille sig, at polititje-
nestemænd i overensstemmelse med den gældende regel om agentvirk-
somhed kan indgå som agenter i sådanne organisationer.

Det foreslås på denne baggrund, at retsplejeloven ændres, således at der
åbnes mulighed for, at privatpersoner med rettens godkendelse kan op-
træde som agenter i forbindelse med efterforskningen af alvorlige straf-
bare handlinger."

Det er ikke uden grund, at de nugældende danske regler er udformet såle-
des, at agentvirksomhed kun må udføres af politifolk. I betænkning nr. 1023/
1984 om politiets indgreb i meddelelseshemmeligheden og anvendelse af
agenter peges der side 176-179 og 206 på, at de krav, som må stilles til en
agent, kan være vanskelige at opfylde for en civil person. Der kan navnlig
være en risiko for, at en civil person ikke holder sig provokationsforbuddet
klart. Kravene til en agent er beskrevet således i betænkningen side 176:

"Udførelsen af agentvirksomhed for politiet stiller store krav til de im-
plicerede personer. Virksomheden foregår i narkotikasager i farlige og
lyssky miljøer og skal udføres med en sådan naturlighed og indlevelse i
miljøets adfærdsnormer, at de mistænkte ikke får anelse om, at de over
for sig har en agent for politiet.

Agenten skal endvidere udøve sin virksomhed i nøje overensstemmelse
med en af politiledelsen i forvejen lagt plan. Samtidig skal den pågæl-
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dende være i stand til at overskue og vurdere hurtige og undertiden uven-
tede ændringer i et begivenhedsforløb og herunder f.eks. tage stilling til,
om det er nødvendigt at indhente nye instrukser. Agenten skal også være
nøje bekendt med de normer, der gælder for agentvirksomhed, og under
aktionens forskellige faser og omskiftelser sørge for, at disse normer,
herunder navnlig provokationsforbuddet, ikke bliver overtrådt. Endelig
skal han konstant tage hensyn til såvel egen som andres sikkerhed og
sørge for, at aktionen ikke bliver røbet, hvilket f.eks. vil kunne være far-
ligt for en eventuel meddeler.

Alle disse omstændigheder gør, at politiets agenter udover at have kend-
skab til og evne til at færdes naturligt i vedkommende kriminelle miljø,
også skal opfylde visse kvalifikationskrav, herunder navnlig have hurtig-
hed i opfattelsen, besindighed i afgørelsen og en betydelig loyalitet og
diciplin i forhold til de normer og den ledelse, som de arbejder under."

Udover de vanskeligheder, der er for civile personer med hensyn til at op-
fylde disse krav, er der en risiko for, at politiet ved brug af civile agenter
kan blive inddraget i et spil, hvor en civil agent, som melder sig til politiets
tjeneste, i virkeligheden selv er kriminel og f.eks. står for narkotikahandel,
og hvor hans formål med agentvirksomheden er at komme en rivaliserende
narkotikahandler eller blot en "ubekvem" person til livs. Et sådant formål
kan være meget svært at gennemskue. I en situation som den beskrevne vil
der være en betydelig risiko for, at agenten ikke overholder spillereglerne
og måske endda afgiver urigtige forklaringer om den tiltaltes virksomhed
eller "planter" bevismateriale, uden at dette på betryggende måde kan kon-
trolleres af politiet.

Det er også betænkeligt, at politiet i vid udstrækning kommer til at sam-
arbejde med personer (civile agenter), som for at virke troværdige nødven-
digvis selv må være enten kriminelle eller i hvert fald tæt knyttet til det
kriminelle miljø. Det indebærer en risiko for moralsk forfald hos politiet,
og det skaber også en risiko for, at agenten ikke vedbliver med at være loyal
overfor politiet, hvis ellers han nogensinde har været det.

Hertil kommer væsentlige hensyn til de potentielle civile agenter selv.
Civile agenter må forventes oftest at høre til de svagere grupper i samfun-
det, både socialt, økonomisk og intellektuelt, og de vil typisk have god brug
for de penge, politiet kan stille dem i udsigt som vederlag for agentvirk-
somheden. De vil derfor kunne være lette ofre for forsøg fra politiets side
på at overtale dem til at optræde som agenter. De vil imidlertid i mange
tilfælde ganske savne de fornødne forudsætninger for ikke blot at opfylde
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de ovenfor beskrevne krav til en agent, men også for at vurdere den person-
lige risiko, de udsætter sig for som agenter. Hele tankegangen bag diskus-
sionen om anonyme vidner og civile agenter bygger jo på, at der er tale om
farlige miljøer. I debatten overdramatiseres denne fare utvivlsomt, når det
drejer sig om den risiko, almindelige borgere udsætter sig for ved at afgive
vidneforklaringer om, hvad de tilfældigt har iagttaget. Men hvor der er tale
om medlemmer af en kriminel organisation, som har "forrådt" organisatio-
nen over for politiet, må faren vurderes som reel. En person hørende til
miljøet omkring narko- eller rockergrupper, som politiet får overtalt til mod
betaling at optræde som "stikker", udsætter sig i virkeligheden for en per-
sonlig risiko, der langt overstiger den personlige risiko, som de professio-
nelle politifolk, der arbejder på området, er udsat for.

Man skal ikke tro, at betænkelighederne kan overvindes ved domstols-
kontrol i form af forudgående godkendelse af agentforretningen. Det er
nemlig umiddelbart indlysende, at domstolene normalt ingen mulighed har
for på forhånd at vurdere, om en civil agent vil udføre agentvirksomheden
i overensstemmelse med reglerne, og det kan også være svært for domstol-
ene at vurdere, om det i det hele taget er påkrævet at iværksætte agentfor-
retningen. Som landsdommer Holger Kallehauge har udtrykt det i et inter-
view i dagbladet Politiken den 15. marts 1996:

"Domstole er gode til efterfølgende at bedømme, om noget er sket, men
vi er ikke gode til at stille prognoser. Vi vil have meget svært ved at
efterprøve bevismaterialet mod den pågældende, for det bygger typisk
på anonyme meddelelser. Det er svært at kontrollere på forhånd."

Et andet aspekt af problemstillingen vedrørende civile agenter er spørgs-
målet om at føre agenten som vidne under retssagen mod den tiltalte. Dette
spørgsmål er indgående behandlet af landsdommerne Ole Unmack Larsen,
Poul Rønnov og Peter Rørdam i en arkikel i Juristen 1985 side 276-278.1
artiklen redegøres der for, at hvis man overhovedet vil ind på tanken om i et
eller andet omfang at legalisere anvendelse af civile agenter, så må der
samtidig indføres en undtagelsesfri regel om vidnepligt for agenten.

I den forbindelse kan der være grund til at gøre en bemærkning om den
fremgangsmåde, der blev anvendt i afgørelsen UfR 1976.236 0, nemlig at
vidneførsel af agenten afskæres med en tilkendegivelse af, at den bevistvivl,
dette måtte føre med sig, må komme tiltalte til gode.

I et retssystem, der bygger på et princip om fri bevisbedømmelse, er en
sådan tilkendegivelse reelt intet værd. Det kan ikke forventes, at en næv-
ning, domsmand eller - for den sags skyld -juridisk dommer er i stand til at
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afveje de oplysninger, der er kommet frem i retten, overfor en hypotetisk
mulighed af, at oplysningerne på et eller flere punkter er urigtige eller mang-
elfulde. Det er de oplysninger, der er kommet frem i retten, som psykolo-
gisk virker. I den ovennævnte artikel i Juristen er det da også på side 277
anført, at der forfatterne bekendt ikke foreligger noget eksempel på, at der
er sket frifindelse, fordi beviset er fundet for svagt.

På baggrund af det anførte er det min opfattelse, at det nuværende forbud
i Danmark mod brug af civile agenter må opretholdes.

3. Anonyme vidner

Som tidligere nævnt gælder der i Danmark også et forbud mod anonym
vidneførsel. Når spørgsmålet alligevel behandles, skyldes det, at der ved
flere lejligheder har været fremsat forslag i Folketinget om i visse tilfælde
at kunne anvende anonyme vidner i straffesager.

Det forslag, som på det seneste har været drøftet, går ud på, at der i visse
tilfælde og med rettens godkendelse efter procedure om spørgsmålet skal
kunne træffes bestemmelse om, at et vidne kan afgive sin forklaring i ret-
ten, uden at tiltalte er til stede. Efterfølgende skal tiltalte gøres bekendt
med vidnets forklaring, men uden oplysninger, som kan røbe vidnets iden-
titet.

Et eksempel kan illustrere betænkelighederne ved anonym vidneførsel:

Et vidne henvender sig til politiet med oplysning om, at han på et værtshus
har overværet et narkotisk stof blive overdraget af en person (tiltalte) til en
anden, idet tiltalte samtidig fik betaling for stoffet. Som følge af vidnets
oplysninger bliver der rejst tiltale. Under efterforskningen og under doms-
forhandlingen i retten opnår vidnet anonymitet, således at tiltalte ikke får
mulighed for at være til stede i retten, mens vidnet afgiver sin forklaring. I
overensstemmelse med det forslag, der netop er omtalt, bliver tiltalte efter-
følgende i retten gjort bekendt med vidnets forklaring, men uden angivelse
af oplysninger, der kan røbe vidnets identitet.

Dersom man anerkender anonym vidneførsel som i eksemplet, vil det inde-
bære en uacceptabel risiko for urigtige domfældelser.

Forsvareren kan ikke på betryggende måde forberede en straffesag og
varetage tiltaltes interesser udelukkende på grundlag af politirapporter, som
må betragtes som anklagemyndighedens arbejdsmateriale.

Det er først ved drøftelse af sagens oplysninger med klienten, at forsva-
reren bliver i stand til at varetage forsvaret på betryggende måde.



286 Thomas Rørdam

Forsvareren har imidlertid ikke mulighed for at trænge ind i, hvad der
eventuelt kan have motiveret et vidne til at afgive en bestemt belastende
forklaring mod den tiltalte, hvis forsvareren ikke må drøfte vidnets identi-
tet med klienten.

I eksemplet kunne man forestille sig, at tiltalte, hvis han bliver gjort be-
kendt med vidnets identitet, kunne fortælle forsvareren, at vidnets forkla-
ring ikke kan være rigtig, fordi tiltalte tilfældigvis ved, at det pågældende
vidne var et andet sted end på værtshuset på det tidspunkt, hvor narkotika-
overdragelsen skulle have fundet sted. Eller situationen kan være den, at
tiltalte kan fortælle forsvareren, at man ikke kan lægge vægt på vidnets
forklaring, fordi han på grund af bestemte begivenheder kan have et motiv
til at skade tiltalte (eller modtageren af det narkotiske stof).

Det hjælper ikke, at der gennemføres en ordning, hvorefter den anonyme
vidneførsel skal godkendes af retten, da forsvareren - som det fremgår af
det anførte - ikke altid er i besiddelse af alle relevante oplysninger. Retten
er selvsagt i samme situation, og den afgørelse, retten skal træffe, må derfor
nødvendigvis basere sig på politirapportmaterialet, og det vil ikke altid være
et betryggende grundlag. Domstolsgodkendelsen er derfor ikke nogen reel
garanti for, at der ikke sker en urigtig domfældelse.

Det må i øvrigt tages i betragtning, at de nugældende regler om forbud
mod anonyme vidner er medvirkende til at forebygge urigtige vidneforkla-
ringer. Man kan nemlig frygte, at et vidne, som får at vide, at vedkommen-
de afgiver forklaring, uden at tiltalte gøres bekendt med vidnets identitet,
lettere vil kunne komme til at afgive en urigtig eller unøjagtig forklaring.

Anonym vidneførsel kan ud fra et teoretisk synspunkt kun accepteres,
såfremt man er sikker på, at vidner altid giver objektivt sande forklaringer.
Erfaringer fra praksis viser imidlertid, at denne forudsætning ikke altid er
rigtig.

Endvidere vil det i mange tilfælde være at stikke vidnet blår i øjnene, når
man stiller anonymitet i udsigt. Det skyldes, at det i praksis reelt vil være
vanskeligt at holde vidnets identitet skjult for den tiltalte, som ofte efter
indholdet af vidnets forklaring kan regne ud, hvem forklaringen er afgivet
af. I den forbindelse bemærkes tillige, at det fra dommerside har været an-
ført, at allerede de bygningsmæssige forhold ved mange retter er til hinder
for, at vidnet ikke kan genkendes af tiltalte eller dennes bekendte før eller
efter, at vidnet har afgivet forklaring.

Herudover rummer anonym vidneførsel et alvorligt problem i relation til
menneskeretskonventionens artikel 6, stk. 1, om "retfærdig rettergang" og
stk. 3, litra d, om tiltaltes ret til "at afhøre eller lade afhøre imod ham førte
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vidner og at få vidner i hans interesse tilsagt og afhørt på samme betingel-
ser som vidner, der føres imod ham".

Spørgsmålet om anonym vidneførsels forenelighed med menneske-
retskonventionens artikel 6 har været behandlet af Menneskeretsdomstolen
i bl.a. sagen Kostovski mod Østrig (dom af 20. november 1989) og i sagen
Windisch mod Østrig (dom af 27. september 1990). I begge sager statuere-
des krænkelse af artikel 6.

I Kostovski-sagen begik 3 maskerede mænd et væbnet røveri mod en
bank. Efterfølgende fik politiet henvendelser fra nogle personer, som af
frygt for repressalier ønskede at forblive anonyme. Disse personer gav oplys-
ning om røveriet og herunder, at den senere tiltalte havde taget del i røve-
riet. Under sagens efterforskning fik tiltaltes forsvarer mulighed for gen-
nem undersøgelsesdommeren at indgive skriftlige spørgsmål til et af vid-
nerne, men de fleste spørgsmål blev ikke besvaret, idet man frygtede, at en
besvarelse ville kunne røbe vidnets identitet. Under straffesagen blev det
anonyme vidne ikke afhørt, men de undersøgelsesdommere, der havde med-
virket under efterforskningen, blev afhørt om deres indtryk af det anonyme
vidne. Retten tillod endvidere, at politiets og undersøgelsesdommernes rap-
porter om de anonyme vidners udsagn blev anvendt som bevis. Menneske-
retsdomstolen udtalte bl.a., at alle beviser principielt skal fremlægges i et
offentligt retsmøde i nærværelse af den tiltalte, således at denne får mulig-
hed for kontradiktion. Dette udelukker dog ikke, at forklaringer afgivet før
retssagen kan anvendes som bevis, såfremt forsvarets rettigheder er blevet
respekteret. Som hovedregel indebærer dette, at den tiltalte skal have or-
dentlig og tilstrækkelig mulighed for på et tidspunkt under sagen at imøde-
gå og udspørge den, der vidner imod ham. Domstolen fandt ikke, at tiltalte
havde haft denne mulighed. På intet tidspunkt havde de anonyme vidner
kunnet udspørges direkte af tiltalte eller hans forsvarer. Tiltaltes forsvarer
havde haft mulighed for ved begge retsinstanser at afhøre en af de politi-
folk, som havde afhørt de anonyme vidner, og de 2 undersøgelsesdommere,
som havde afhørt et af vidnerne. Forsvareren havde også haft mulighed for
at stille skriftlige spørgsmål til et af de anonyme vidner gennem en under-
søgelsesdommer. Arten og omfanget af de spørgsmål, som kunne stilles i
disse sammenhænge, havde imidlertid været væsentligt begrænset på grund
af beslutningen om, at vidnernes anonymitet skulle bevares. Domstolen
udtalte, at denne begrænsning var udtryk for, hvilke vanskeligheder tiltalte
havde haft under sagen. Såfremt en forsvarsadvokat ikke kender et vidnes
identitet, kan muligheden for at påvise, at vidnet er forudindtaget, fjendtligt
eller upålideligt blive afskåret. Inkriminerende vidneudsagn kan være be-
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vidst usande eller blot fejlagtige, og forsvareren vil næppe være i stand til
at påvise dette, hvis der ikke er mulighed for at prøve vidnets pålidelighed
eller så tvivl herom. Farerne ved en sådan situation er indlysende. Hertil
kom, at ingen af de anonyme vidner havde været til stede ved retsmøder i
sagen. Domstolen gav udtryk for en forståelse for en øget indsats mod orga-
niseret kriminalitet, men påpegede, at retten til en retfærdig retspleje indta-
ger så fremtrædende en plads i et demokratisk samfund, at den ikke kan
ofres, blot fordi det er formålstjenligt. Konventionen udelukker ikke, at
man under de indledende undersøgelser i en sag lægger vægt på kilder som
eksempelvis anonyme vidner. Det er imidlertid en anden sag efterfølgende
at gøre brug af anonyme udtalelser som tilstrækkeligt grundlag for en fæl-
dende dom, således som det var sket. Domstolen fandt således, at der var
sket begrænsninger i retten til et forsvar, som var uforenelig med de garan-
tier, der er indeholdt i artikel 6.

I Windisch-sagen optrådte 2 kvinder som anonyme vidner i en sag om
indbrudstyveri. Kvinderne havde afgivet forklaring til politiet om, at de
havde set 2 mænd i en minibus på gerningsstedet. De havde noteret mini-
bussens nummerplade og oplyst politiet om bilens nummer. Under efter-
forskningen havde kvinderne genkendt tiltalte ved fotoforevisning og ved
skjult konfrontation. I forbindelse med retssagen mod tiltalte (og en med-
tiltalt) forklarede 2 politibetjente i retten om kvindernes udtalelser. Kvin-
dernes identitet forblev skjult under domsforhandlingen, og forsvarets an-
modning om at lade kvinderne blive ført som vidner blev afvist. Menneske-
retsdomstolen statuerede krænkelse af artikel 6 med præmisser, der i alt
væsentligt svarer til præmisserne i Kostovski-sagen.

Jeg er opmærksom på, at omstændighederne i de 2 menneskeretssager ad-
skiller sig fra omstændighederne i eksemplet ovenfor og dermed også fra det
forslag til anonym vidneførsel, som på det seneste har været drøftet i Dan-
mark, fordi de anonyme vidner i menneskeretssagerne ikke blev ført i retten
og derfor ikke var til rådighed for forsvarerens spørgsmål. Jeg er også op-
mærksom på, at Menneskeretskommissionen den 10. juli 1985 afviste at rea-
litetsbehandle en klage over anonym vidneførsel i den sag, som blev afgjort
ved UfR 1984.81 H, idet man lagde vægt på, at forsvareren havde været til
stede i retten med adgang til at stille spørgsmål, da den anonyme vidneførsel
fandt sted. De principielle betragtninger, domstolen har anført i de 2 sager,
har imidlertid efter min opfattelse også gyldighed i en situation som den,
eksemplet og forslaget vedrører, og det er et åbent spørgsmål, om den retstil-
stand, kommissionens afgørelse er udtryk for, kan opretholdes efter de af-
gørelser fra Menneskeretsdomstolen, som nu foreligger.
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Der kan i øvrigt henvises til den tidligere omtalte artikel i Juristen 1985
side 273 ff.

Som følge af det anførte er det min opfattelse, at det nugældende forbud
mod anonym vidneførsel må opretholdes.

4. Plea bargaining

Som anført i Lars Bay Larsen og Henning Thiesens indlæg, findes der i den
danske lovgivning ikke egentlige bestemmelser, der regulerer plea bargain-
ing. De eneste bestemmelser, som kommer i betragtning, er retsplejelovens
§ 752, stk. 3,2. punktum, hvorefter politiet ved afhøringer ikke må anvende
løfter, urigtige foregivender eller trusler, og straffelovens § 84, stk. 1, nr. 9,
hvorefter en straf kan nedsættes, hvis gerningsmanden frivilligt har angivet
sig selv og aflagt fuldstændig tilståelse.

Er der tale om et plea bargaining arrangement, der alene vedrører den
tiltaltes egne forhold, er der normalt ikke de store problemer set i forhold til
den tiltalte.

I forhold til den tiltalte synes den eneste betænkelighed at være, at der
kan bestå en vis risiko for, at han vælger at afgive en (eventuelt delvis)
urigtig tilståelse af frygt for en videregående og ligeledes urigtig domfæl-
delse. Denne risiko kan imidlertid imødegås ved, at der altid, når et plea
bargaining arrangement skal indgås, beskikkes en forsvarer, således at fors-
vareren kan sikre, at arrangementet er i den tiltaltes interesse, og at den
tiltalte ikke erkender noget, han ikke har gjort.

I andre relationer kan sådanne plea bargaining arrangementer give an-
ledning til problemer. Det hænger sammen med, at anklagemyndigheden
ikke uden videre kan frafalde bevisbare forhold. I et notat af 13. december
1994, som den 10. august 1995 er udsendt af Rigsadvokaten til anklage-
myndigheden, er der redegjort for, i hvilke tilfælde anklagemyndigheden
som led i et plea bargaining arrangement kan frafalde bevisbare forhold.
Dette spøgsmål skal ikke forfølges nærmere her, men det er min opfattelse,
at anklagemyndighedens beføjelser er så tilpas vide, at rimelige og smidige
resultater kan opnås i praksis.

Den i praksis mest almindelige plea bargaining situation er formentlig
den, at der afholdes et retsmøde med henblik på, at en sag, der omfatter en
lang række forhold, afgøres som tilståelsessag. I retsmødet kan det vise sig,
at den sigtede erkender nogle forhold, mens han nægter andre. I den situa-
tion forekommer det ganske ofte, at anklagemyndigheden frafalder de ikke
erkendte forhold med henblik på, at sagen kan blive afsluttet. Denne prak-
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sis er godt indarbejdet og ses ikke at give anledning til væsentlige proble-
mer.

De her beskrevne situationer, hvor plea bargaining arrangementet alene
vedrører den tiltaltes egne forhold, er normalt uden interesse for spørgsmå-
let om bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.

For så vidt angår plea bargaining arrangementer i sager, der omfatter
medgerningsmænd, er situationen en anden. Det er her klart, at politiet og
anklagemyndigheden kan have en interesse i at indgå en handel, således at
politiet far oplysninger om medgerningsmænd mod at meddeleren slipper
billigere i sin egen sag.

Det, politiet og anklagemyndigheden kan handle med, er i første omgang
en tilskæring af meddelerens sag, men der kan også blive tale om at handle
med et løfte om at lægge sagen blødt op i retten, når der skal tages stilling
til strafudmålingen, eventuelt således at der ligefrem fra anklagemyndighe-
dens side nedlægges påstand om en bestemt (mild) straf. Domstolene er
ganske vist ikke bundet af anklagemyndighedens strafpåstand, men i prak-
sis er domstolene tilbageholdende med at straffe strengere, end hvad an-
klagemyndigheden lægger op til.

Efter min umiddelbare opfattelse må en aftale, hvor en meddeler forkla-
rer om andres medvirken til forbrydelsen, mod at anklagemyndigheden in-
drømmer meddeleren fordele i form af en tilskæring af meddelerens sag
formentlig vurderes som værende utilstedelig, hvis det er tanken, at med-
deleren senere skal afgive forklaring som vidne under sagen mod de andre,
eller hvis meddelerens forklaring på anden måde skal anvendes som bevis i
sagen mod dem. Det samme gælder, hvis meddelerens således fremkaldte
oplysninger i øvrigt skal benyttes i sagen. Med sådanne aftaler etableres et
klart motiv hos meddeleren til at afgive en belastende forklaring om andre
for selv at slippe så billigt som muligt. Derved øges risikoen for urigtige
domfældelser. Betænkelighederne opvejes ikke af, at der gives fuldstændig
underretning om aftalen til retten og forsvarerne for de andre. Der henvises
i den forbindelse til de forsvarersynspunkter, som er kommet til udtryk i
publikationen Fagligt Etiske Problemer i Strafferetsplejen, som Danmarks
Jurist- og Økonomforbund har udsendt i april 1994.

Endvidere henvises til højesteretsdommen UfR 1982.1027 H, som er re-
fereret i Lars Bay Larsen og Henning Thiesens indlæg. I Rigsadvokatens
notat af 13. december 1994 er det da også angivet, at tilbud om påtalebe-
grænsning som modydelse for forklaringer om medgerningsmænd ikke bør
afgives, fordi risikoen for urigtige forklaringer nok er for stor, og at det
samme helt klart gælder løfter om at undlade at nedlægge påstande om
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rettighedsfrakendelse og konfiskation.
Et mere tvivlsomt spørgsmål kan være, om det også er utilstedeligt, at

politiet og anklagemyndigheden handler med en ydelse bestående i, at an-
klagemyndigheden i retten vil fremhæve tiltaltes omfattende forklaringer
om medgerningsmænd som strafnedsættende faktor, eventuelt således at
der nedlægges påstand om en bestemt (mild) straf.

I den højesteretsdom, der er refereret i UfR 1978.155 H, afviste Højeste-
rets flertal at tillægge det betydning ved straffastsættelsen, at den tiltalte
havde bistået politiet ved sagens opklaring, men Rigsadvokaten har i sit
notat oplyst, at domstolene ikke desto mindre ganske ofte giver rabat til
tiltalte, der bistår med en sags opklaring. Dette svarer også til mine egne
erfaringer. Denne praksis er imidlertid efter min opfattelse betænkelig. I
forhold til den tiltalte ses der ikke at være nogen reel forskel mellem på den
ene side den situation, hvor den tiltalte får tilbud om en tilskæring af sagen,
således at visse forhold udgår, og på den anden side den situation, at tilbud-
det består i en tilkendegivelse om lavere straf. Slutresultatet (straffen) kan
meget vel blive det samme i de to situationer, og dermed kan også den
tiltaltes tilskyndelse til at afgive en urigtig forklaring, der belaster medtil-
talte, være den samme.

Hvis domstolene rent faktisk udvikler en mere eller mindre fast praksis
gående ud på, at man får rabat, hvis man angiver medgerningsmænd, er det
i øvrigt vanskeligt at forestille sig, at politiet skulle være afskåret fra at
orientere en mulig meddeler om denne praksis i forbindelse med de af-
høringer, som finder sted under efterforskningen.

Problemet er selvfølgelig ikke så meget den rabat, meddeleren eventuelt
kan opnå, som brugen af hans forklaring i forbindelse med afgørelsen af
sagen mod medgerningsmændene.

I Rigsadvokatens notat af 13. december 1994 er følgende anført:

"En tilkendegivelse om, at anklagemyndigheden i retten vil fremhæve
tiltaltes omfattende forklaringer om medgerningsmænd som strafnedsæt-
tende faktor, anser forsvarerne i DJØF's etiske gruppe og de fleste teore-
tikere for utilstedelig på grund af risikoen for urigtige forklaringer.

De fleste praktikere i anklagemyndigheden vil formentlig være uenige
heri, idet den manglende mulighed for en sådan tilkendegivelse (vel navn-
lig i narkosager) kan indebære en væsentlig begrænsning i opklarings-
mulighederne. Retspraksis i byretterne og måske også landsretterne sy-
nes da også forudsætningsvis at acceptere sådanne tilbud, hvorimod det-
te ikke synes at være tilfældet for så vidt angår Højesteret, jf. U 1978.155
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H. På grund af denne doms alder kunne der være grund til ved lejlighed
at forelægge dette strafiidmålingselement for Højesteret på ny.

Den anførte risiko for urigtige forklaringer kan næppe ganske afvises. På
den anden side vil dette moment, der åbent bliver lagt frem i retten i
sagerne mod medgerningsmændene, ligesom mange andre forhold, kun-
ne indgå i rettens frie bevisbedømmelse. Når der henses til, at virkningen
heraf helt overlades til retten, der er bekendt med bl.a. U 1978.155 H,
kunne noget tale for, at fremgangsmåden bør kunne anvendes. De mange
usikkerhedsmomenter i virkningen bør dog formentlig medføre, at så-
danne aftaler ikke indgås. En ren omtale af bestemmelsen i straffelovens
§ 84, stk. 1, nr. 9, med den usikkerhedsfaktor i virkningen, der er anført
ovenfor, er dog næppe uacceptabel."

Efter min opfattelse står man sig formentlig bedst ved at fastholde den ret-
stilstand, som afgørelsen i UfR 1978.155 H er udtryk for. Jeg kan i øvrigt
tiltræde det, Rigsadvokaten anfører som konklusion i det sidst citerede afs-
nit.

5. Afslutning

I dette indlæg har jeg valgt at indskrænke mig til at behandle 3 vigtige
emner, som er aktuelle i den retspolitiske debat i Danmark i forbindelse
med overvejelserne om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og rocker-
kriminalitet.

Som det fremgår af den omtalte handlingsplan, befinder den organisere-
de kriminalitet sig i Danmark fortsat på et relativt beskedent stade. Det
udelukker ikke, at der skal og bør gøres en indsats for at bekæmpe og fore-
bygge organiseret kriminalitet, men på baggrund af oplysningerne om ud-
bredelsen af kriminaliteten i Danmark er der god grund til at udvise en
betydelig besindighed med hensyn til at gennemføre kontroversielle ænd-
ringer i den gældende retstilstand.

Ændrer kriminalitetsmønsteret sig, således at der opstår behov for nye
efterforskningsmetoder, bør sådanne metoder inden en eventuel gennem-
førelse gøres til genstand for grundige overvejelser. I Danmark findes der
indenfor strafferetsplejen 2 alsidigt sammensatte lovforberedende organer,
nemlig Retsplejerådet og Strafferetsplejeudvalget. Der er i tidens løb afgi-
vet en række betænkninger fra disse 2 organer om væsentlige straffepro-
cessuelle spørgsmål, og en behandling i disse organer sikrer, at et problem
bliver grundigt og sagligt belyst, og at risikoen for hurtige og følelseslade-
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de politiske beslutninger formindskes. Det er allerede nævnt, at Strafferets-
plejeudvalget i 1984 har afgivet betænkning om anvendelse af agenter, og
at Retsplejerådet i 1985 har afgivet betænkning om anonyme vidner. Det
vil være naturligt, at et af de to organer får til opgave at se på spørgsmålet
om plea bargaining og eventuelt også på de initiativer, der foreslås i hand-
lingsplanen om organiseret kriminalitet og rockerkriminalitet.

I den forbindelse kan der også være grund til at se nærmere på spørgs-
målet om ulovligt indhentede beviser. I Danmark er retsstillingen på dette
område den, at politiet og anklagemyndigheden som alt overvejende hove-
dregel får lov til at bruge beviser, som er indhentet på ulovlig måde. I visse
tilfælde har domstolene i forbindelse med en tilladelse til, at et ulovligt
indhentet bevis kunne benyttes, angivet, at virkningerne af ulovligheden
må vurderes i forbindelse med afgørelsen af skyldspørgsmålet.

Denne praksis virker ikke befordrende for politiets vilje til at overholde
retsplejelovgivningens bestemmelser. Netop i sager om organiseret krimi-
nalitet kan der formentlig være en risiko for, at politifolk bliver for ivrige i
efterforskningen, og der er derfor behov for at overveje retstilstanden ved-
rørende ulovligt indhentede beviser. I udlandet kendes reguleringer, hvor-
efter domstolene enten ikke må gøre brug af ulovligt indhentede beviser
eller kan forkaste sager, der fremmes på et sådant grundlag. Jeg har allerede
i afsnittet om civile agenter redegjort for, at det ikke er en tilfredsstillende
løsning, at domstolene tillader et tvivlsomt bevis ført med angivelse af, at
bevisets vægt må vurderes i forbindelse med afgørelsen af skyldspørgs-
målet.

Det, jeg har anført vedrørende ulovligt indhentede beviser, svarer til an-
befaling nr. 46 i det retssikkerhedsprogram, det danske advokatråd udsend-
te i 1994.


