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Efterforsknings- og bevisspørgsmål
ved narkotikaforbrydelser

Af statsadvokat OLE STIGEL, Danmark

1. Indledning

Narkotikakriminaliteten har gennem en årrække med stigende styrke gjort

sig gældende i hele den vestlige verden, herunder også i de nordiske lande.

For Danmarks vedkommende har den registrerede narkotika-kriminalitet i

årene 1974-1982 udgjort:

overtrædelse af overtrædelse af
straffelovens § 191x lov om euf. stoffer

1974 410 4.624
1975 364 3.564
1976 309 4.964
1977 290 4.937
1978 583 4.111
1979 1128 4.053
1980 1275 3.522
1981 1854 5.338
19822 1391 7.101

2. Politiets rolle i narkotikasager

Af mange grunde må politiets efterforskning gribes anderledes an i narkoti-

kasager end ved andre kriminalitetsformer.

1 Lov om euf. stoffer, jfr. lovbkg. 391 21.7.1969, som ændret ved 1 160
28.4.1982, kriminaliserer ind- og udførsel, salg, køb, udlevering, modtagelse, frem-
stilling, forarbejdning og besiddelse af euf. stoffer. Efter lovens § 3 straffes overtrædel-
se med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år. Strfl. § 191, som til særskilt streng behandling
udskiller visse overtrædelser af lov om euf. stoffer, er indført ved 1 276 18.6.1969, som
senere ændret ved 1 268 26.6.1975.

Overtrædelse straffes med fængsel indtil 6 år. Angår overtrædelsen en betydelig
mængde særligt farligt eller skadeligt stof, eller har overdragelsen af et sådant stof i
øvrigt haft en særlig farlig karakter, kan straffen stige til fængsel i 10 år.

2 Faldet i 1982 af antallet af grove narkotikasager er omtalt i Politiets Årsberetning
1982, s. 71-72. Som mulig årsag er angivet stedfunden personaleudvidelse og forbedret
teknisk udstyr.

overtrædelse af
straffelovens § 1911
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Er der tale om voldssager eller gængse berigelsesforbrydelser kommer
politiet almindeligvis først ind i billedet, efter at den forurettede har indgivet
anmeldelse. Ved særlig økonomisk kriminalitet og ved narkotikasager har
politiet ikke sjældent en mere aktiv og opsøgende rolle.

Økonomiske forbrydelser iværksættes ofte i forbindelse med systematiske
skatte- og afgiftsunddragelser, og det er således fortrinsvis det offentlige, som
her er den forurettede part. Dette er en medvirkende årsag til, at det sjældent
er efter indgivet anmeldelse fra privatpersoner, at efterforskning i disse sager
iværksættes. Ved omfattende økonomisk kriminalitet i øvrigt, hvor private
systematisk er blevet besveget, ses det ikke sjældent, at kun få af forholdene er
anmeldt til politiet. Nogle af de forurettede kan have affundet sig med
gerningsmandens bortforklarende anbringender. Andre kan føle ulyst ved at gå
til politiet, og et enkelt forhold, som anmeldes, vil isoleret set sjældent give et
tilstrækkeligt sikkert bevisgrundlag for sigtedes bedrageriske forsæt. En an-
meldelse kan være en indgang til sagen, men kun gennem en centreret aktiv
efterforskningsindsats, hvor også de uanmeldte forhold drages frem, skabes
der mulighed for at tegne et tilstrækkeligt fældende bevismønster.

Ved køb og salg af narkotiske stoffer har sælger og køber i strid med en
lovgivning, som forbyder denne form for handel, udvekslet ydelser: stof og
penge. Der er således typisk ingen forurettet privat part. Dette forhold
bevirker, at politiets efterforskning normalt ikke kan lægges an på, at der
indgives en anmeldelse. Dette sammenholdt med de særlige miljøer, hvor
narkotikakriminaliteten trives, gør at der opstår særlige efterforskningsproble-
mer, som ikke bliver mindre derved, at stofferne i det væsentligste hidrører fra
udlandet, hvorfra et ofte veletableret leverandørnet kan opbygge og sikre
forsyningen til et efterhånden ligeså veletableret distributionsnet på det inden-
landske marked (aftagerlandet). De mange penge, som skal muliggøre de store
opkøb, fordrer, at der kan fremskaffes store kontante beløb. Det har vist sig
vanskeligt at finde frem til personkredse, som finansierer købene. Når varen
først er kommet ind i landet, sker den indenlandske viderehandel typisk på
gradvist lavere plan, indtil den når frem til brugeren.

Politiets efterforskning må derfor på tilsvarende måde være indrettet på at
skulle ske på flere plan med et indbygget samarbejde med toldvæsenet og med
udenlandsk politi.
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3. Særlige efterforskningsskridt

3.1. Generelt
Efter retsplejelovens § 108, stk. 1, er det politiets opgave at opretholde

sikkerhed, fred og orden, at påse overholdelsen af love og vedtægter samt at
foretage det fornødne til forhindring af forbrydelser og til efterforskning og
forfølgning af sådanne.

Ifølge retsplejelovens § 742, stk. 1, skal politiet efter anmeldelse eller af
egen drift iværksætte efterforskning, når der er rimelig formodning om, at et
strafbart forhold, som forfølges af det offentlige, er begået.

Der er således pålagt politiet pligt til at foretage det fornødne til hindring af
forbrydelser og til af egen drift eller efter anmeldelse at indlede efterforskning.

Ved afdækning af bl.a. forhandlerledene ved narkotikakriminalitet må
politiet for at opnå en gunstigere udgangsposition undertiden indtage en
afventende, observerende rolle og ikke straks rejse sigtelse, foretage anholdel-
se m.v., selv om betingelserne for politiets indskriden muligt er til stede. Der
kan således tilsyneladende herved opstå en konflikt med retsplejelovens
regelsæt, hvorefter politiet skal søge at hindre forbrydelser i at blive begået:
sålænge politiet tøver med at handle, bliver narkotikalovgivningen overtrådt,
idet stoffet forhandles og forbruges.

Når imidlertid formålet med at indtage den afventende position alene er at
sikre opnåelsen af et solidere bevisfundament med mulighed for at inddrage
flere sigtede, og navnlig hovedmændene, i sagskomplekset og således på
længere sigt hindre grovere forbrydelser end de allerede begåede, kan denne
taktik i politiefterforskningen ikke kritiseres. Den er nødvendig og legitim.3

Spørgsmålet om lovligheden af politiets efterforskningsskridt opstår i ho-
vedsagen først, når det kommer på tale at anvende efterforskningsmetoder,
som ikke er undergivet lovregulering, og som der ikke er tradition for at
anvende, eksempelvis brug af agent provocateur. Et særligt spørgsmål om
lovlighed opstår ved politiets brug af såkaldte tilfældighedsfund.4

Nedenfor vil de efterforskningsskridt, som i særlig grad finder anvendelse i
narkotikasager, blive omtalt. Det kan dog være på sin plads at bemærke, at de
sædvanlige efterforskningsmetoder, som finder anvendelse ved opklaringen af

3 Anvendelse af controlled-delivery behandles nedenfor i 3.5.
4 Man taler om et tilfældighedsfund, hvor politiet i forbindelse med et fuldt lovligt

tvangsindgreb i en sag tilfældigt kommer i besiddelse af oplysninger om helt andre
kriminelle forhold. Om spørgsmålet se nærmere Koktvedgaard og Gammeltoft-Hansen:
Lærebog i Strafferetspleje (1978), s. 202, Gammeltoft-Hansen: Straffeprocessuelle
Tvangsindgreb (1981), s. 205 ff. og H. Kallehauge i NTfK 1983, s. 84 ff.

Jurist - 3
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anden kriminalitet, naturligvis også indgår som en integreret del af efterforsk-
ningen i narkotikasager. Fremsættelse af sigtelse, afhøring af den sigtede og af
vidner, forehold af efterforskningsresultater og af modstridende forklaringer,
ransagninger og beslaglæggelse af bevismidler, fremskaffelse af afslørende
dokumenter, brug af teknisk bevis, observationer m.v. er også det basale
fundament i efterforskningen af narkotikasager. Erfaringen har imidlertid vist,
at disse metoder ikke slår til.

3.2. Telefonaflytning og rumaflytning
3.2.1. Rettes politiets opmærksomhed på en bestemt person som mistænkt for
at være forhandler til et større antal personer af narkotika, vil det være
naturligt, at det ved foreløbige observationer omkring den lokalitet, hvorfra
handelen formodes at udgå, søges bragt på det rene, om der jævnligt indfinder
sig personer, som må antages at være købere af stoffet. Underbygger observa-
tionerne formodningen om, at der hos den mistænkte foregår handel i større
omfang, må den videre politimæssige efterforskning taktisk lægges an på at
sikre sig bevis herfor.

En afhøring af den mistænkte eller en ransagning på dennes bopæl på så
indledende et stadium vil som oftest være kontraindiceret. Kan den indledende
efterforskning ske ved midler, der ikke kommer den mistænkte til kundskab,
øges muligheden for sagens opklaring. I et vist omfang har telefonaflytning i
så henseende vist sig som et egnet middel i efterforskningen.

Det erkendes fra alle sider, at der knytter sig store betænkeligheder til
hemmelig aflytning af en andens telefon.5 Derfor kan dette efterforsknings-
skridt alene iværksættes under strenge betingelser, jfr. rpl. § 787 og § 788.

Som udgangspunkt kan telefonaflytning kun foretages efter rettens forud-
gående kendelse. Der skal være påviselig grund til at antage, at der over
telefonen gives meddelelse fra eller til nogen som mistænkes for overtrædelse
af straffelovens § 191 (og altså ikke blot lov om euforiserende stoffer), og at
aflytning skal være af væsentlig betydning for forbrydelsens opklaring. Når
aflytning af en telefon i privat eje har fundet sted, skal der af retten gives
telefonens indehaver meddelelse herom, når det kan ske uden skade for
undersøgelsen, og omstændighederne i øvrigt ikke taler herimod. Om tilintet-
gørelse af optegnelser eller anden gengivelse (båndoptagelse) er der givet
regler i § 787, stk. 5.

5 Reglerne om telefonaflytning er indført ved 1 202 11.6.1954 (FT 1953/54, Tillæg
A, sp. 2147 - 2155 og Tillæg B, sp. 986 - 87). Strafferetsplejeudvalget er i juli 1983
af justitsministeriet anmodet om at afgive delbetænkning om indgreb i meddelelsesfri-
heden.
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Telefonaflytning til brug i efterforskningen er ikke noget universalmiddel.
Det er meget tidrøvende og ressourcekrævende for politiet gennem en længere
periode at effektuere en telefonaflytning. Narkotikahandlere er ofte på det rene
med, at de af dem benyttede telefoner kan blive aflyttet. Der tales derfor ofte i
kode, og der sker hyppigt bevidst sløring af indholdet af samtalerne. Erfa-
ringerne har imidlertid vist, at der ofte gennem telefonaflytning skabes det
nødvendige bevismæssige fundament for at underbygge antagelsen om, at der
hos den mistænkte foregår handel i større stil med narkotika. Derfor er dette
efterforskningsmiddel med de svagheder og betænkeligheder, der er knyttet til
brugen af det, ikke blot et egnet, men også nødvendigt led i politiets
efterforskningsmuligheder. Diskretion i forbindelse med aflytning er af vital
betydning. Så få og erfarne efterforskere og medhjælpere som muligt bør have
indsigt med de løbende samtaler og med resultatet af aflytningen.

3.2.2. Ikke alle meddelelser ved narkotikahandel gives selvsagt over telefo-
nen. Ofte sker det fra person til person, og der opstår for disse tilfældes
vedkommende et efterforskningsmæssigt behov for at kunne foretage aflytning
og optagelse af sådanne samtaler og forhandlinger (rumaflytning).

Rumaflytning kan kun finde sted under tilsvarende strenge betingelser, som
gælder for telefonaflytning, jfr. rpl. § 789.6 Rettens forudgående kendelse
kræves altid ved rumaflytning. I modsætning til telefonaflytning er det ikke
foreskrevet, at der efterfølgende skal gives underretning om, at aflytning har
fundet sted.

Som tilfældet er ved telefonaflytning er der også store betænkeligheder ved
rumaflytning, som vel ret beset må betragtes som et endnu mere indgribende
straffeprocessuelt tvangsindgreb end telefonaflytning allerede af den grund, at
indgrebet i mange tilfælde forudsætter, at politiet samtidig skaffer sig adgang
til den mistænktes lokaliteter for at installere de nødvendige tekniske appara-
ter.

For at modvirke misbrug eller mytedannelse herom må det være op til
domstolene i de enkelte sager ikke blot at foretage en nøje kontrol af, at de
formelle betingelser for at tillade indgrebet er til stede, men også at efterprøve
politiets anbringender om, at forbrydelsens opklaring i det væsentlige af-
hænger af, at indgrebet bringes i anvendelse.

6 Reglerne om rumaflytning er indført ved 1 89 29.3.1972 (FT 1971/72, Tillæg A,
sp. 561 - 62). Vedrørende forslag til adgang til rumaflytning i Sverige henvises til Per
Olof Ekelöf i Sv. J. T. 1982, s. 654 ff.
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3.3. Meddelere
En række berigelsesforbrydelser, sædelighedsforbrydelser og forbrydelser

mod liv og legeme opklares alene ved, at politiet fra udenforstående (medde-
lere) modtager underhåndsoplysninger, som fører til, at efterforskningen rettes
mod en bestemt person eller personkreds. Som anført af Kallehauge i U 1976
B, s. 1, er meddelere såvel her i landet som i udlandet antageligt blevet
benyttet af politiet, så længe et organiseret politi har eksisteret, jfr. også
Dorenfeldt i Lov og Rett 1978, s. 294 «Tysting dvs. at man mottar opplys-
ninger fra en meddeler, oftest en kriminell, mot en liten dusør, har alltid vært
akseptert». De oplysninger, som hidrører fra meddelere, er naturligvis af
forskellig vale ur. Ud fra det samfundsmæssigt nødvendige behov der er for, at
gerningsmanden til alvorlige forbrydelser pågribes og retsforfølges, er sådanne
oplysninger fra meddelere i særlige tilfælde blevet honoreret med dusører. Det
er administrativt7 fastsat, at der som påskønnelse for bistand til opklaring af
forbrydelser i særlige tilfælde efter politimesterens (politidirektørens) skøn kan
ydes private personer dusører på indtil 500 kr. Såfremt der undtagelsesvist
skønnes at være anledning til at udbetale en større dusør, skal spørgsmålet
herom forelægges gennem rigspolitichefen for justitsministeriet.

Også afdækningen af narkotikaforbrydelser sker i et vist omfang ved hjælp
af meddelere, som i overensstemmelse med Kallehauges definition8 kan
beskrives som personer, der blot videregiver oplysninger om kriminelle for-
hold, det være sig påtænkte eller allerede iværksatte forbrydelser, som de ikke
selv har nogen del i.

Meddeleren sætter politiet på sporet, og på dette grundlag iværksættes eller
intensiveres efterforskningen. Skal meddelerens udsagn ikke bruges som bevis
under sagen, er hans identitet uden betydning. Så længe det her beskrevne
rollemønster fastholdes, opstår der ikke noget spørgsmål om lovlighed ved
anvendelse af denne efterforskningsmetode. Glidende overgange til tilfælde,
hvori der indgår infiltration og provokation, er imidlertid ikke utænkelige.
Herved kan der opstå et spørgsmål om lovlighed, som på den anden side mest
naturligt behandles i forbindelse med omtalen nedenfor af disse metoder, jfr.
3.4.

3.4. Infiltration og provokation
3.4.1. Som påpeget af Volmer Nissen i U 1977 B, s. 402, er det en
karakteristisk ting ved handel med narkotika, at selve afviklingen af handlerne

7 Jfr. Rigspolitichefens Kundgørelse II, nr. 34.
8 Jfr. U 1976 B, s. 1.
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kun tager få øjeblikke. Såfremt politiet ikke «er så heldig at gribe ind, hvor
stof udveksles med penge, vil bevis ofte være vanskeligt at fremskaffe».

Dette efterforskningsmæssige problem gælder vel også ved andre kriminali-
tetsformer, men det gør sig med særlig styrke gældende i narkotikasager.

Hertil kommer, at det i de miljøer, hvor narkotikahandelen finder sted,
sjældent er muligt at foretage ordinære politimæssige observationer. Det har
derfor været nødvendigt for politi og anklagemyndigheden at overveje, om
efterforskningen i narkotikasager bør gøres aktiv i den forstand, at politiet i
visse tilfælde - navnlig med henblik på at afsløre de overordnede handelsled -
infiltrerer miljøet for at skaffe sig underretning om situationen på narkotika-
markedet eller ligefrem provokerer til en salgssituation på et givet tidspunkt og
sted for at skaffe det fornødne fældende bevis.

Siden midten af 1970'erne er spørgsmålet om anvendelsen af sådanne
utraditionelle efterforskningsmetoder jævnligt blevet omtalt og offentligt de-
batteret9 i de nordiske lande.

3.4.2. Infiltration. Infiltration er af Dorenfeldt10 beskrevet som en efterforsk-
ningsmetode, hvor politiet går ind i narkotikamiljøet og ofte blander sig med
miljøet for at få oplysninger om, hvad der sker.

Formålet med denne aktive, udadvendte efterforskningsform er af konstate-
rende karakter. Politiet vil eksempelvis undersøge, om der i et bestemt
geografisk område eller i et særligt miljø sker handel med narkotika, hvorledes
importen af stoffet er sket, og hvem der organiserer handelen.

Politiet kan tillige have interesse i, at der fremskaffes en stofprøve til
klarlæggelse af kvalitet, farlighed m.v. Skal infiltrationen være effektiv, kan
det blive nødvendigt, at en del af infiltrators arbejde sker i private hjem.

Formentlig vil de fleste føle, at denne efterforskningsmetode er betænkelig
ud fra etiske overvejelser. Den kan imidlertid være den eneste udvej for, at
politiet kan varetage sin i henhold til rpl. § 108, stk. 1, pålagte opgave: at
foretage det fornødne til forhindring af forbrydelser og til efterforskning og

9 Jfr. således: Niels Madsen i Dansk Politi 1975, s. 191, H. Kallehauge i U 1976 B,
s. 1 - 7, U 1978 B, s. 85 - 91, U 1979 B, s. 28 - 30 og i NTfK 1983, især s. 82 - 84,
Volmer Nissen i U 1977 B, s. 401 - 06 og U 1978 B, s. 336 - 341, L. J. Dorenfeldt i
Lov og Rett 1978, s. 291 - 303, A. Rothenborg i U 1978 B, s. 83 - 85 og i
Advokatbladet 1983, især s. 332 - 33, Gammeltoft-Hansen i U 1979 B, især s. 15 - 16
og i Straffeprocessuelle Tvangsindgreb (1981), især s. 66 - 71, Vagn Greve i Dansk
Politi 1976, s. 43 - 45 og Bjørn Edquist i Sv. J. T. 1982, s. 425 - 26.

10 Jfr. Lov og Rett 1978, s. 294.
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forfølgning af sådanne. Alt efter omstændighederne kan infiltrationen være
den eneste måde, hvorpå det kan bringes på det rene, om et stort parti
narkotika står foran realisation.

Så længe infiltrationen holder sig inden for den her nævnte afstukne grænse,
ses der således ikke at kunne rejses noget spørgsmål om lovlighed ved
metoden, ligesom der ikke ses behov for lovregulering.

På linje hermed ses hovedparten af de forfattere, som har ytret sig om
spørgsmålet, således Dorenfeldt i hans tidligere citerede artikel fra 1978, s.
294.

Vagn Greve har derimod i Dansk Politi 1976, s. 43 ff. taget afstand fra
efterforskningsmetoden og foreslået, at den ikke anvendes, før der er gen-
nemført lovregler herom.

3.4.3. Provokation. Inden for de sidste 8-9 år er der i Danmark forelagt
domstolene nogle straffesager vedrørende overtrædelse af straffelovens § 191,
hvor politiet med skjult identitet eller gennem mellemmand har optrådt som
interesseret køber af narkotiske stoffer, som man var vidende om skulle
omsættes på det danske marked. Ved de på skrømt førte og af politiet styrede
forhandlinger har man efterforskningsmæssigt kunnet afdække forhandlerlede-
ne og skaffet sig bevis for, hvilket kvantum stof der påtænktes omsat. De
oplysninger, som derved er fremkommet, har i hovedsagen dannet grundlag
for en senere tiltalerejsning og under straffesagen været af afgørende betydning
ved vurderingen af den tiltaltes skyld. Aktionerne har medført, at store
mængder narkotika, som ellers ville være blevet omsat, er beslaglagt. Antallet
af provokationssager er begrænset og har i alt andraget omkring 15 tilfælde.
To af sagerne, hvor metoden har været anvendt, er trykt:

U 1976.236 ØL (Vallensbæk-sagen). En meddeler var af politiet blevet udstyret med
penge til brug under forhandlinger om køb af morfinbase, som var indført her i landet
med henblik på videresalg. En af politiet kontrolleret salgssituation blev resultatet af de
mellem meddeleren (agenten) og sælgerne førte forhandlinger, hvilket medførte en
aktion, hvor sælgerne anholdtes.

U 1978.367 HK (Bilka-sagen). Tre personer, hvoraf de to var politifolk, havde i et
varehus under foregivende af at være købere ført forhandlinger om køb af 710 g
morfinbase, som var indsmuglet her i landet med henblik på videresalg. Forhandlinger-
ne, som var optaget på bånd, førte til en politiaktion, hvor de to sælgere anholdtes.

I U 1977 B, s. 404, har Volmer Nissen (jfr. også Dorenfeldt i den tidligere citerede
artikel i Lov og Rett, s. 298) omtalt den ikke trykte ØL-ankedom af 6.7.1977
(Skandinaviasagen), hvor en mellemmand efter aftale med politiet havde optaget
forhandlinger med en dansk forhandler om køb af ca. 4000 morfintabletter. Hovedfor-
målet, som i øvrigt blev opnået, var fra politiets side at afsløre forhandlerens
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pakistanske leverandører (bagmændene). Gennem observation, skygning og fotografe-
ring havde politiet fået bekræftet, at der fra den danske forhandlers bopæl foregik
handel af morfinpiller til brugere óg viderehandlere. Man havde formodning om, at han
af de pakistanske leverandører ville få overladt et stort parti narkotika til eneforhandling
i Danmark. Denne antagelse kunne der ikke skaffes bevismæssig dækning for ved
yderligere observationer. Der blev derefter på et hotel etableret en fingeret og af politiet
overvåget forhandling, hvor en mellemmand mødte frem med en pengesum til fremvis-
ning. Under salgsforhandlingerne slog politiet til og anholdt sælgeren og hans to
pakistanske leverandører og beslaglagde tabletterne.

Efterforskningsmetoderne er blevet godtaget af domstolene. De har vist sig
effektive og ud fra et efterforskningsmæssigt synspunkt nødvendige, når andre
traditionelle metoder har vist sig ikke at slå til. Ved den erfaring, som er
indhøstet, men også som følge af den offentlige debat, brugen af agents
provocateurs har givet anledning til, har metoden undergået en vis ændring.
Udgangspunktet er således i dag, at kun politifolk anvendes som agenter.

Ved de hidtil beskrevne efterforskningsdispositioner og metoder har der i
hovedsagen ikke foreligget noget spørgsmål om, hvorvidt efterforskningen må
betragtes som lovlig eller ulovlig. Brugen af agent nødvendiggør derimod af
flere grunde, at dette spørgsmål rejses.

Provokation ved agent er med hensyn til tid og sted årsagen til, at der sker
omsætning af et ulovligt stof, og derved opstår spørgsmålet om, hvorvidt
agenten kan pådrage sig ansvar for strafbar medvirken og derved gøre sig
skyldig i en ulovlighed.

Muligheden for glidende overgange fra meddelervirksomhed og infiltration
til provokationstilfælde er omtalt ovenfor under 3.3. De refererede afgørelser
vedrørende provokationssagerne viser, at sådanne glidende overgange med
rolleskift forekommer, hvilket fører med sig, at spørgsmålet om lovlighed må
udvides i overensstemmelse hermed.

Spørgsmålet om grænsedragningen mellem lovlig/ulovlig provokationsvirk-
somhed har været flittigt debatteret.11 Der er enighed om, at det er uaccepta-
belt og ulovligt, såfremt politiet selv eller gennem mellemmand formår nogen
til at begå en forbrydelse, som ellers ikke ville være begået.12 Dette fører med
sig, at provokationen ikke må indebære en forøgelse af lovovertrædelsens
omfang eller grovhed. Har den mistænkte ikke gjort noget forsøg på at

11 Jfr. note 9.
12 Klarest og enklest formuleret af L. J. Dorenfeldt i Lov og Rett 1978, s. 294:

«Men i intet land har man akseptert, at politiet selv eller ved hjelp av medvirkere
tilskynder en person til å begå en straffbar handling han ellers ikke ville begått. Her går
det en helt sikker grense », jfr. også Gomard, Studier i den danske Straffepro-
ces, s. 205.
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overtræde narkotikalovgivningen, vil en provokation hertil være ulovlig. Som
en i hvert fald praktisk hovedregel må der stilles krav om, at stoffet er til stede
her i landet. Ligger det imidlertid fast, at der er truffet foranstaltninger til at
bringe stoffet ind i landet, kan provokationen ikke være udelukket.13 Kredsen
af gerningsmænd må ikke udvides som følge af provokation. Hvis personer,
som ikke i forvejen har haft noget med forbrydelsen at gøre, medinddrages på
grund af forhold, der må tilregnes agenten, må provokationen anses for ulovlig
i forhold til de ny tilkomne.

Såfremt provokationen begrænses i overensstemmelse med foranstående, ses
der ikke fra agentens side at kunne blive tale om strafbar medvirken til en
forbrydelse, og spørgsmålet om ulovlighed opstår derfor ikke.

I intet af de nordiske lande foreligger der lovregulering af agentvirksomhed.
I Danmark er der fra flere sider rejst spørgsmål herom.14

Hvad enten der lovgives om efterforskningsmetoden eller ikke, bør brug af
agent kun finde sted, når særlige omstændigheder foreligger og kun under
iagttagelse af særlige forholdsregler. Beslutning herom bør alene tages på
chefplan, og det vil være rimeligt, at statsadvokaten inddrages i beslutnings-
processen. Andre efterforskningsmåder skal have udtømt deres virkning eller
være udsigtsløse. Der skal være begrundet mistanke om, at straffelovens § 191
er overtrådt eller vil blive overtrådt i forbindelse med påtænkt omsætning her i
landet af et betydeligt kvantum narkotika. Som udgangspunkt bør alene
politifolk optræde som agenter og penge, som skal forevises for sælgeren, skal
altid skaffes af politiets midler og ikke af den enkelte agents. Retten og
forsvareren skal loyalt underrettes om, at agent har været anvendt.

Vedrørende spørgsmålet om afhøring i retten af agenten, henvises der
nedenfor til 5.3.

Har meddeleren undtagelsesvist optrådt også som agent, eller har der
forekommet infiltration og er denne på et tidspunkt gået over til at være
provokation, bør en eventuel lovgivning følgelig finde tilsvarende anvendelse
på den del af deres virksomhed, hvor de har optrådt som provokatører.

Det er referentens opfattelse, at efterforskningsmetoden: provokation ved
agent, er et forsvarligt (og nødvendigt) middel, såfremt brugen heraf sker
under iagttagelse af den ovenfor beskrevne procedure.

13 Danske statsborgeres besiddelse i udlandet af euforiserende stof er i øvrigt
omfattet af dansk straf myndighed, jfr. strfl. § 7, stk. 1, nr. 2, og forbudet mod
besiddelse er ikke territorialt begrænset, jfr. U 1983. 117 H.

14 Jfr. således Vagn Greve i Dansk Politi 1976, s. 45, H. Kallehauge i NTfK 1983,
især s. 83 - 84 og s. 101, note 2. Justitsministeriet har i juli 1983 anmodet
strafferetsplejeudvalget om at afgive delbetænkning om spørgsmålet.
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3.5. Controlled-delivery

Det er ovenfor under 3.1. omtalt, at politiet undertiden må indtage en
afventende, observerende rolle og ikke straks rejse sigtelse og foretage
anholdelse, selv om betingelserne for politiets indskriden er til stede.

Bekæmpelsen af den professionelle og internationale narkotikahandel har
nødvendiggjort, at denne efterforskningstaktik finder anvendelse også på tværs
af landegrænserne, således at der i særlige tilfælde landene imellem indgåes
aftaler om metoder, hvor et eller flere lande afstår fra at foretage anholdelse,
skride til beslaglæggelse og indlede retsforfølgning, når en kurér med et parti
narkotika med politiets vidende passerer gennem vedkommende land, således
at det videre aftales, at der først iværksættes en politiaktion, når kureren eller
partiet har ledt politiet hen til modtageren. Det eller de lande, hvorigennem
transporten sker, afstår altså fra at foretage retsforfølgning, selv om dets
lovgivning er krænket, for at hovedformålet derved bedre kan nåes: afdækning
af modtager (organisationen) og derved muligvis også afsender (organisatio-
nen). Denne form for efterforskning kaldes controlled-delivery. I Danmark er
controlled-delivery taget i anvendelse for 3-4 år siden og anvendt fra 5 til 10
gange årligt i de sidste par år med tilfredsstillende resultater.

Betænkeligheden ved at gøre brug af denne efterforskningsmetode ligger
fortrinsvis i faren ved, at partiet kommer ud af politiets kontrol. For at
eliminere denne fare, må der under en aktion etableres stadig og fuld kontrol
med kurér og varer.

De fornødne aftaler med og tilladelser fra de kompetente myndigheder i de
lande, kurerer og varer passerer, må i hvert enkelt tilfælde selvsagt foreligge.
Er disse betingelser opfyldt må controlled-delivery betragtes som en særdeles
nyttig efterforskningsmetode.

3.6. Plea-bargaining
Elsebeth Rasmussen har i U 1980 B, s. 153 ff. redegjort for begrebet

plea-bargaining: aftaler mellem anklagemyndigheden, sigtede og hans forsva-
rer, eventuelt også med dommeren om at begrænse tiltalen eller straffens
udmåling, mod at den sigtede tilstår sig skyldig i aftalt omfang. Forfatteren har
i artiklen nævnt andre former for tilsagn til den sigtede, hvorved han stilles
gunstigere, såfremt han aflægger tilståelse eller afgiver forklaring om andres
forhold. I U 1983 B, s. 311 ff. er forfatteren fremkommet med supplerende
(kritiske) bemærkninger og eksempler. Begge artikler angår plea-bargaining i
forbindelse med narkotikakriminalitet.

Rpl. § 752, stk. 3, foreskriver, at løfter, urigtige foregivender eller trusler
ikke må anvendes ved afhøringer. Om og i bekræftende fald i hvilket omfang,
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der gives sigtede i narkotikasager tilsagn om fordele, såfremt de tilstår sig
skyldige, er usikkert. Det er i øvrigt ikke muligt at drage en skarp skillelinie
mellem tilfælde, hvor tilsagn må anses for tilladelige og tilfælde, hvor de er
utilladelige.

Oplysning til den sigtede om, at det af retten kan tillægges betydning for
strafudmålingen, såfremt sigtede aflægger tilståelse, er et eksempel på en
tilladelig disposition, jfr. herved straffelovens § 84, stk. 1, nr. 9.

Gives der en person, som må antages at have gjort sig skyldig i narkotika-
kriminalitet af ikke ubetydeligt omfang, tilsagn om immunitet mod tiltale
overhovedet, såfremt han giver oplysninger om medimpliceredes forhold, vil
dette være klart utilladeligt, også selv om muligheden for at afdække et stort
sagskompleks derved forskertses.

I det område, som ligger mellem disse ydertilfælde, kan der i et meget
begrænset omfang gives en sigtet visse tilsagn, eksempelvis om en forkortet
sagsbehandlingstid, såfremt han aflægger tilståelse. Hensættelse af en vare-
tægtsfængslet i isolation sker for at imødegå risikoen for kollusion. Vil den
sigtede aflægge tilståelse og fortælle om sagsforholdet, er der almindeligvis
ikke længere nogen risiko for kollusion. En orientering om disse sammen-
hænge må være tilladelig, uden at det kommer i strid med § 752, stk. 3.
Tilsvarende oplysninger kan gives den sigtede af politiet, men oftest vil det
være en klog disposition, at sådanne orienteringer tilgår sigtede gennem hans
forsvarer.

Politiet har ikke rådighed over tiltalen, og løfter om påtalebegrænsninger
kan allerede af den grund ikke gives af politiet. Også den overordnede
anklagemyndighed bør afholde sig fra at stille påtalebegrænsninger i udsigt
som belønning for oplysninger fra den sigtede, som derved påregner at opnå
en strafreduktion. Om der skal idømmes sigtede en mildere straf p.g.a. hans
bistand til sagens opklaring, afgør alene retten.

Spørgsmålet om plea-bargaining ses ikke at have været forelagt for domsto-
lene. I sagen U 1982.1027 HK, hvor der under visse betingelser var indgået
aftale om ikke-iværksættelse af yderligere retsforfølgning i Danmark mod en i
USA bosat person, som var sigtet for overtrædelse af narkotikalovgivningen,
ses der alene taget stilling til, hvorvidt vidneafhøring af den pågældende var
tilladelig.

Er tilsagn blevet givet eller er der i øvrigt anvendt utraditionelle efterforsk-
ningsmetoder, bør det fremgå af sagen.
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4. Bevisspørgsmål

I det foregående er der redegjort for, hvorfor efterforskningen i narkotikasa-
ger ofte må gribes anderledes an end i andre sager. Også bevisproblematikken
er til dels forskellig fra den, man kender i de fleste andre sagstyper.

Jo enklere faktum er i en straffesag, desto lettere er beviset at håndtere: et
indbrud, som er blevet observeret af en forbipasserende vægter, giver sjældent
anledning til store bevisovervejelser, selv om tiltalte nægter sig skyldig.

I narkotikasager kan sagsforholdet være tilsvarende enkelt. Besiddelse af
narkotisk stof uden tilladelse er forbudt. Antræffes en person med stof på sig,
er der derved også bevis for, at han har overtrådt loven om euforiserende
stoffer. Er personen i besiddelse af en større mængde stof, opstår der en
formodning om, at stoffet skal videresælges. Det bliver i dette tilfælde
nødvendigt at foretage en vurdering af, om man skal tro på sigtedes an-
bringende om, at varen kun er til eget brug. Almindeligvis giver denne
vurdering sjældent anledning til særlige overvejelser: jo større mængde stof,
der findes, desto større bliver formodningen for, at stoffet skal omsættes. Er
den fundne stofmængde ringe, kan der alligevel være indikation for, at der har
fundet handel sted i større stil, nemlig såfremt der samtidig findes store
pengebeløb, som den pågældende ikke kan redegøre for.

En forenkling af bevisproblematikken i narkotikasager kan opnås ved brug
af utraditionelle efterforskningsmetoder, herunder provokation. Skandinavia-
sagen (jfr. ovenfor under 3.4.3.) er et eksempel herpå. Formodningen om den
mistænktes rolle som storforhandler (eneforhandler i Danmark) kunne ikke
verificeres gennem observationer, skygning m.v. Provokationssituationen
skaffede et klart, fældende direkte bevis. Men i det store antal tilfælde står et
sådant efterforskningsmiddel ikke til disposition, og der er sjældent tale om
enkle sagsfakta. Derimod er sagerne som oftest store og tunge og udgør
egentlige sagskomplekser som følge af, at der almindeligvis er flere personer,
som er mistænkt eller sigtet i sagen. De pågældende vil typisk have forskellige
roller. De fleste er brugere eller en kombination af brugere og viderehandlere
(pushere). Fra dette led og til den udenlandske leverandør kan der være en stor
vifte af muligheder spændende fra den lejlighedsvise medhjælper over kureren
til den egentlige hovedmand og eventuelt dennes financier. Den bevismæssige
afdækning af dette rollemønster er vanskelig. Jo højere man befinder sig på
rangstigen i dette system, desto mindre er tilbøjeligheden til at afgive forkla-
ring om sammenhængene, idet en afsløring heraf har til følge, at straffen
derved bliver strengere samtidig med, at store ulovligt oppebårne fortjenester
inddrages. I nogle sagstyper kan det bevismæssigt være på det rene, at en
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mistænkt er forhandler af narkotisk stof. Omfanget af handelen kendes ikke.
Efter den mistænktes egen forklaring har handelen været lejlighedspræget og
kun af begrænset omfang. Ved observationer, telefonaflytninger og afhøringer
af brugere og viderehandlere kan der tegne sig et billede af omfanget af den
mistænktes handel, som i væsentlig grad overstiger de mængder, han selv har
fortalt om. Men en eksakt fastlæggelse af omfanget af handelen kan derved
sjældent foretages. Køberne oplyser cirka-angivelser for de enkelte køb og
omtrentlige antal gange, de har handlet med den mistænkte. Der må på dette
grundlag foretages beregninger til det sandsynlige samlede varesalg. Sådanne
beregninger vil være behæftet med en usikkerhed, som ikke bliver mindre ved,
at køberne undertiden ændrer forklaring om omfanget fra den ene rapportafhø-
ring til den anden. Forklaringen kan ændres på ny, når den afgives i retten
enten i forbindelse med behandlingen af deres egen sag eller under straffesa-
gen mod den mistænkte som vidner. De særlige problemer, som foreligger i
forbindelse med vidneforklaringer i narkotikasager, behandles nedenfor under
5.

I andre straffesager end narkotikasager benytter de sigtede sig kun sjældent
af deres ret til at nægte at afgive forklaring, jfr. retsplejelovens § 752. I
narkotikasager indtager de sigtede ikke sjældent det standpunkt, at de ikke
ønsker at udtale sig. Det vigtige bevismiddel15, som en sigtets forklaring
trods alt er - hvad enten den er sand eller ikke - vil mangle. Hertil kommer, at
anmeldere er et særsyn i disse sager. Og medens andre sagstyper kan belyses
gennem den forklaring om hændelsesforløbet, som anmelderen afgiver, må
man i narkotikasager klare sig uden. Afslørende dokumenter i form af f. eks.
regnskabsbøger, som man ser det i økonomiske sager, foreligger sjældent;
højst er der tale om nogle løsrevne, uordnede notater, som det kan være
nødvendigt at sammenholde med kryptiske telefonbeskeder for at få mening ud
af dem. Dette gør, at sagerne sjældent kan opbygges på et fundament af
direkte bevisligheder eller sikre indicier, men alene på mere usikre indicier,
hvor mange små brudstykker skal samles flere steder fra for at danne et
mønster.

Det spørgsmål har været rejst, om domstolenes bevisbedømmelse i narkoti-
kasager er anderledes end i andre sagstyper.16 Nogle har således givet udtryk
for den opfattelse, at der er sket en slækkelse af beviskravene.

Efter min mening er der ikke støtte for denne antagelse.

15 Jfr. H. Kallehauge i NTfK 1983, s. 99.
16 Jfr. herved H. Kallehauge i NTfK 1983, især s. 95 - 101 og i Advokatbladet

1983, s. 425 ff. og A. Rothenborg i Advokatbladet 1983, s. 329 ff. og s. 427 ff.
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Derimod medfører sagernes særegenhed, at der i visse tilfældegrupper kan
opstå nogle formodningsregler om visse sagssammenhænge, som det må være
op til den tiltalte om ikke at modbevise så dog at afsvække.

Den formodning om hensigt til videresalg, som opstår, når en person findes
i besiddelse af et større kvantum narkotika, er allerede omtalt. Den person,
som sammen med en anden befinder sig i en kurérbil, der standses af politiet
fyldt med narkotisk stof, må formodes også at være kurér og ikke blot
passager. Paralleller kan drages til visse bofællesskaber. Udsagn fra en person,
som antræf fes med en kuffert indeholdende farlig narkotika, om at han troede,
at der var tale om et mere ufarligt stof, har også formodningen imod sig.

5. Vidneforklaringer

5.7. Generelt
I nær sammenhæng med det under 4. anførte hører en beskrivelse af nogle

af de spørgsmål, som vidneførslen i narkotikasager rejser. Der er tidligere
redegjort for, at der i disse sager typisk ikke er nogen forurettet part. I næsten
alle andre sagstyper er netop vidneforklaringen i retten fra den forurettede et af
de mest betydningsfulde bevismidler. De vidneudsagn, som skal belyse faktum
i straffesager mod narkotikaforhandlere afgives derfor fortrinsvis af brugere og
viderehandlere. Brugerne skal afgive forklaring om af hvem, de har købt
stoffet, altså om viderehandlerne. Og disse skal forklare om deres forbindelse
med den tiltalte forhandler. Begge vidnegrupper har ulyst ved at forklare og
forklare sandt. Brugerne er afhængige af stof. Denne afhængighed gør, at de
nødigt udleverer deres leverandør. Viderehandlerne er af økonomiske grunde
afhængige af deres leverandør. Nogle af dem er tillige afhængige af stof.
Heller ikke de er motiveret for at fortælle om de rette sammenhænge, idet de
derved afskæres fra yderligere leverancer. Begge grupper er som følge af deres
forbrug/videresalg af narkotika overtrædere af narkotikalovgivningen. Bruger-
ne er for at skaffe sig penge til at købe stof derudover typisk berigelseskrimi-
nelle. Miljøet, den kriminelle baggrund og afhængigheden af stof og af
hinanden er medvirkende årsager til, at der knytter sig usikkerhed til værdien
af de forklaringer, som afgives. Også fra andre sagsområder kendes imidlertid
problemet om vidners troværdighed.17 I sager om sædelighedsforbrydelser
over for børn, hvor straf niveauet er tilsvarende strengt som ved de grove

17 Jfr. således Lindegaard og Trolle: Procedure i straffesager (1975) s. 21 - 38 og s.
43 - 49 med oversigt over litteraturen.
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narkotikaforbrydelser, kan afgørelsen af tiltaltes skyld stå og falde med
vurderingen af den vidneforklaring, som barnet afgiver. Og det er en velkendt
ting, at der er særlige problemer ved vidneforklaringer afgivet af børn.
Domstolene står således ikke fremmed over for dette problem. Kommer retten
i en sag til det resultat, at der knytter sig en så stor usikkerhed til troværdighe-
den af vidnets forklaring, at der opstår grundet tvivl om den tiltaltes skyld, må
der ske frifindelse.

5.2. Anonyme vidner
Det problem, som er nyt for vort retssystem, og som i særlig grad gør sig

gældende i narkotikasager, har sit udgangspunkt i det faktum, at vidner ikke
sjældent nærer frygt for at afgive forklaring. I en række sager, som har været
forelagt domstolene, og i nogle artikler18 er problemet belyst.

Denne frygt kan være af mere abstrakt karakter19, men også ganske
konkret. Narkotikamiljøet er hårdt og skånselsløst. Diskretionsbrud afregnes
med afstraffelse af vidnet selv eller dets nærmeste. Trusler på livet, vold,
hærværk og lignende metoder tages i anvendelse. Det er på den ene side
nødvendigt, at forklaringer fra vidner fra narkotikamiljøet kommer frem,
således at de strafskyldige kan drages til ansvar og ikke får mulighed for at
terrorisere sig fri for retsforfølgning og på den anden side vigtigt, at det
erkendes, at der er et klart behov for, at vidnerne beskyttes bedst muligt mod
overlast. Herved opstår spørgsmålet, om der i særlige tilfælde kan forholdes på
den måde, at vidnets anonymitet sikres.

Efter retsplejelovens § 171, stk. 2, nr. 1 - 3 , foreligger der ikke vidnepligt,
såfremt forklaring vil udsætte vidnet eller hans nærmeste for tab af velfærd
eller påføre vidnet eller hans nærmeste anden væsentlig skade.

Afgives forklaring i et sådant tilfælde (frivilligt, eller hvis vidnet er blevet
det pålagt i henhold til § 171, stk. 3), skal retten påse, at særligt hensyn tages
til vidnet, jfr. § 173, stk. 2.

En forudsætning for, at det kan overvejes at sikre et vidne anonymitet må
være, at der foreligger en konkret indikation for, at vidnet er omfattet af en
fritagelsesgrund som i § 171, stk. 2, nr. 1-3 nævnt. Denne afvejning kan være
vanskelig, jfr. herved U 1982.337 H. Referatforbud og dørlukning kan i første
omgang hindre, at omverdenen får kendskab til vidnets identitet. Men et

18 Jfr. således Jens Gabe i U 1983 B, s. 295 ff.: Vidnebeskyttelse og Peter Blume i
U 1983 B, s. 399 ff.: Anonyme vidner.

19 Jfr. herved U 1982.337 H, hvor en narkotikasmuglers begæring om vidnefrita-
gelse afvistes, da den alene var baseret på en upræcis henvisning til frygt for sig selv og
hans forlovede, såfremt han røbede sin bagmands identitet.
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tilstrækkeligt værn giver disse foranstaltninger ikke, idet tiltalte vil have det i
sin magt, når lejlighed byder sig, enten selv eller gennem sine hjælpere at
iværksætte repressalier. Skal beskyttelsen være effektiv, må der træffes yderli-
gere forholdsregler: vidnets identitet må ikke fremgå af bevisfortegnelsen eller
af retsbogen eller af dommen. Når vidnet afhøres, skal det være uden tiltaltes
tilstedeværelse. Og når vidnets forklaring gennemgås og vurderes under
proceduren, må tiltalte ikke være til stede.

Retsplejeloven foreskriver, at vidners navne skal angives på bevisfortegnel-
sen (§ 834), at bevisfortegnelsen skal tilsendes forsvareren, og at sagens
bevisligheder så vidt muligt skal gøres «tilgængelige» (§ 835), at tiltalte
normalt skal være til stede under domsforhandlingen (§ 846), og at han - hvis
han er fjernet fra retssalen, medens et vidne afhøres - skal gøres bekendt med
vidnets forklaring (§ 848).

Spørgsmålet om, hvorvidt disse forskrifter i retsplejeloven, som tilgodeser
tiltaltes tarv og stilling i straffeprocessen, har primat over for de hensyn, der er
at tage i relation til vidnet og retshåndhævelsen, har for nylig været forelagt
højesteret i en sag, hvor politiet havde lovet to vidner anonymitet. Deres
forklaringer viste sig at være af væsentlig betydning for domfældelsesmulighe-
derne.

De blev indkaldt som vidner, men deres navne var ikke opført på bevisfor-
tegnelsen, hvor de alene var betegnet med bogstav. De blev både ved byretten
og ved landsretten afhørt, således at deres identitet, der var retten, anklageren
og forsvareren bekendt, blev holdt skjult for tiltalte. Ved anke af sagen til
højesteret blev afgørelsen herom, der tillige indebar et pålæg til forsvareren
om ikke at røbe identiteten, anfægtet som en rettergangsfejl.

Ved højesterets dom af 2. december 1983 (U 1984.81 H) udtalte flertallet:

«Efter retsplejelovens § 173, stk. 2, skal retten påse, at særligt hensyn tages til et
vidne, der afgiver forklaring i de i §§ 169-172 nævnte tilfælde. Hvis omstændigheder-
ne giver grundlag for at antage, at afgivelse af forklaring i sådanne tilfælde indebærer
en nærliggende risiko for vidnet 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 forkla-
ringens betydning ganske undtagelsesvis måtte gøre det påkrævet, at forklaringen
afgives. Er der herefter truffet bestemmelse om hemmeligholdelse af vidnets identitet i
forhold til tiltalte, må de i retsplejelovens §§ 834 og 835 indeholdte bestemmelser om
bevisfortegnelsen og sagens øvrige dokumenter samt bestemmelserne i § 846 om
tiltaltes tilstedeværelse under domsforhandlingen og § 848, stk. 2, om pligten til at gøre
tiltalte bekendt med forklaringer, der er afgivet under hans fjernelse fra retssalen,
forstås med den begrænsning, der er en naturlig følge af vidneanonymiteten.

Efter det anførte tiltræder disse dommere, at de i sagen oplyste omstændigheder har
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givet grundlag for at hemmeligholde vidnerne A's og D's identitet for tiltalte og dermed
også for den trufne bestemmelse om, at tiltalte skulle forlade retssalen under anklage-
myndighedens detaljerede gennemgang af disse vidners forklaringer. De finder herefter,
at påstanden om ophævelse af de afsagte domme og om hjemvisning af sagen ikke kan
tages til følge.»

Et mindretal i højesteret fandt ikke, at retsplejelovens § 173, stk. 2, eller
andre af lovens bestemmelser afgav hjemmel til at fravige det gældende
regelsæt.

Under snævre betingelser vil der således undtagelsesvist kunne sikres vidnet
den fornødne anonymitet. Den forklaring fra et vidne, hvis identitet skjules for
tiltalte, som derfor ikke har haft mulighed for at anfægte vidnets troværdighed
og motiver, har som udgangspunkt en svagere bevismæssig værdi end en
vidneforklaring, hvor tiltalte har haft denne mulighed.

Forsvarerens hverv er også derved vanskeliggjort. Han afskæres fra at drøfte
enkeltheder i vidneudsagnet mod klienten og derved få hans medvirken til at
imødegå udsagnet. Den bevistvivl, som derved kan opstå, må komme tiltalte
til gode, jfr. herved U 1976.236 0 og U 1978.367 HK, som omtales nedenfor.

5.3. Agenten som vidne
Spørgsmålet, om hvorvidt agenten i provokationssager skal afhøres som

vidne i retten, har i nogle enkelte tilfælde været forelagt domstolene til
afgørelse, og spørgsmålet har i øvrigt været genstand for en diskussion mellem
H. Kallehauge og Volmer Nissen.20

I Vallensbæk-sagen (U 1976.236 0) , hvor agenten var en privatperson, og i
Bilka-sagen (U 1978.367 HK), hvor en af agenterne var privatperson, mod-
satte anklagemyndigheden sig vidneførsel under henvisning til den fare,
agenten derved ville komme i. I begge tilfælde fulgte retterne anklagemyndig-
hedens påstand, idet det samtidig i afgørelserne bemærkedes, at den bevis-
tvivl, som måtte følge af, at agenten ikke førtes som vidne i retten, måtte
komme den tiltalte til gode.

I Skandinavia-sagen (U 1977 B, s. 404-405), hvor agenten også var en
privatperson, bestemte landsretten, at han skulle føres som vidne i retten.

Ved vidneafhøringen oplyses omstændighederne ved provokationen, og
retten får derigennem adgang til at prøve, om grænsen for provokation er
overskredet.

Når man fra anklagemyndighedens side i de tre nævnte tilfælde modsatte sig

20 Jfr. note 9.
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vidneførsel, skete det først og fremmest med henvisning til faren for agenter-
nes sikkerhed.

Spørgsmålet må i det enkelte tilfælde løses ved en konkret vurdering af,
hvorvidt en vidneforklaring må antages at ville påføre agenten selv eller hans
nærmeste tab af velfærd eller anden væsentlig skade, jfr. retsplejelovens §
171, stk. 2, nr. 1-3. (Er agenten en privat person, må risikoen ved at afgive
vidneforklaring gennemsnitligt antages at være mere nærliggende, end når det
er en polititjenestemand, som har fungeret som agent). Afvejningen bør ikke
nødvendigvis føre til, at domstolene vælger enten den ene løsning (vidnefør-
sel) eller den anden løsning (ikke-vidneførsel). En mellemløsning, hvorefter
vidneførsel sker, men hvor anonymiteten sikres, vil kunne være en rimelig
løsning, jfr. herved højesterets dom 2.12.1983.

6. Teser

a. 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.

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

c. Bevisbedømmelsen i narkotikasager bør være den samme som i andre
straffesager. De sædvanlige beviskrav bør ikke slækkes. Men der kan
foreligge situationer, hvor der opstår en formodning for den tiltaltes skyld,
som tiltalte selv må afsvække.
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