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De i det følgende som grundlag for forhandlingen i Oslo opstil-
lede teser angår alene den kriminalretlige konfiskation. Uden for
emnet falder krigsretligt begrundede konfiskationer samt rent
politimæssigt indicerede inddragelser af i sig farlige ting.

Den kriminalretlige konfiskation karakteriseres ved, at den fin-
der sted som følge af en begået strafbar handling. Som regel ram-
mer den objekter eller værdier, som har en bestemt sammenhæng
med lovovertrædelsen, idet de enten er 1) det strafbare forholds
produkter eller redskaber eller 2) har været objekt for det straf-
bare forhold («corpus delicti») eller 3) udgør det strafbare for-
holds udbytte.1 I stedet for konfiskation af disse primære konfiska-
tionsobjekter kan der være adgang til at konfiskere en hertil svar-
ende værdi. Der tales da om «værdikonfiskation», der kan være
hjemlet alternativt eller subsidiært i forhold til den direkte konfi-
skation.

Emnet omfatter også formuekonfiskation som følge af strafbart
forhold. I modsætning til specialkonfiskationen har formuekonfi-
skationen ingen umiddelbar relation til bestemte genstande eller
surrogater for disse, men angår den skyldiges hele formue eller
en vis del deraf.

Medens formuekonfiskation ikke har nogen berettiget plads i
vor tids kriminalpolitiske sanktionssystem, er der god grund til
at anvende specialkonfiskation som et ordinært led i dette system.
Retsudviklingen på dette område trænger imidlertid til en revision.
Hvor konfiskationen har en strafmæssig karakter, hvilket navnlig

1 En særlig variant er den «konfiskation», der hos køberen af en
prisreguleret vare eller hos lejeren af en prisreguleret bolig inddrager
et beløb svarende til den overpris, dusør etc, han har erlagt. Der er
her i virkeligheden tale om en på særlig måde fastsat formuestraf uden
tilstrækkelig begrundelse i konfiskationsretlige hensyn.
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er tilfældet når den rammer genstande, der ikke frembyder nogen
særlig fare, eller angår beløb udover lovovertrædelsens udbytte, bør
den i almindelighed bero på samme ansvarsbetingelser som (anden)
straf og ikke strækkes videre end stemmende med almindelig straf -
udmålingspraksis under hensyntagen til den begåede lovovertræ-
delses grovhed og farlighed. Der har i nyere lovgivning og rets-
praksis vist sig en tendens til at anvende konfiskation i for vidt
omfang til dels under indflydelse af den opfattelse, at konfiskation
ikke er «straf». Overfor de vildskud, der her har vist sig, er en
beskæring påkrævet. Konfiskation skal bevares i reaktionssystemet
som en i mange tilfælde vel indiceret og strafpædagogisk nyttig
sanktionsform. Men der må ikke gå inflation i konfiskationsanven-
delsen.

Ud fra de her anførte synspunkter opstilles følgende teser,
der tilsigter at bevare specialkonfiskationen som ordinært led i
retshåndhævelsen, på visse punkter at effektivisere dette retsmid-
del og på andre punkter at forebygge, at anvendelsen deraf går
over gevind ved at ramme sagesløs trediemand eller ved at tilføje
den skyldige et tab, der ikke står i rimeligt forhold til den lovover-
trædelse, han har begået, og det udbytte, den har medført.

Teserne tager i sammentrængt form stilling til en række kon-
fiskationsspørgsmål, som udførligere er behandlet i min fremstil-
ling af Den danske kriminalret, Almindelig del (København 1952),
s. 568—598. — Punkt 1) angår formuekonfiskation, de øvrige spe-
cialkonfiskation. Under 2) og 3) opstilles mere almindelige syns-
punkter; 4) til 6) angår specielt redskabskonfiskation, 7) konfi-
skation af «corpus delicti», 8) til 16) udbyttekonfiskation, 17) til
18) værdikonfiskation. Under 19) til 23) tages stilling til spørgs-
mål, der angår den ved konfiskationskravet eller selve konfiskatio-
nen stiftede ret for statskassen i konkurrence med kreditorer og
omsætningserhververe.

1). Der er grund til at advare mod introduktion af formue-
konfiskation i nordisk kriminalret.

I Danmark blev ved straffelovstillæget af 1. juni 1945 § 4 formue-
konfiskation indført som fakultativ sanktion i landssvigssager.
Denne midlertidige bestemmelse blev ved lov nr. 225, 7. juni 1952
afløst af en permanent regel — optaget i straffelov 1930 som § 118 b
— om adgang til formuekonfiskation, når der dømmes til straf for
en statsforbrydelse (strfl. 1930 kapitlerne 12 og 13). Den komité
af sagkyndige, der forberedte loven af 7. juni 1952, havde i sin
betænkning af 1949 enstemmig frarådet at give adgang til formue-
konfiskation (betænkning 1949, 3. 21).

2). De i talrige særlove givne bestemmelser om konfiskation
af bestemte genstande og værdier bør tages op til revision i for-
bindelse med en eventuel revision af straffelovens almindelige be-
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stemmelser om (speciel) konfiskation. En fællesnordisk lovgivning
på dette område er mulig og ønskelig.

Det er muligt, at samtlige særbestemmleser bør ophæves og
erstattes af een generel straffelovsbestemmelse om konfiskation.
Som forholdene er i øjeblikket, har konfiskationsbestemmelserne
en spredt og tilfældig karakter, undertiden med for vidt, undertiden
med for snævert område og med vilkårlige differencer.

3). Konfiskation af bestemte, i sig ufarlige genstande og af
værdier, der rækker ud over det ved en lovovertrædelse indvundne
udbytte, er af pønalt præg og bør undergives almindelige kriminal-
retlige grundregler. Heri ligger navnlig, at sådan konfiskation bør
være betinget af strafskyld, at den ikke bør kunne hjemles ved
tilbagevirkende lov, at den ikke bør kunne iværksættes efter den
skyldiges død, at den bør være undergivet forældelse efter samme
regler som (andet) strafansvar, og at den bør kunne eftergives
ved benådning. Der bør endvidere ved den pønalt prægede konfi-
skation være et rimeligt forhold (proportionalitet) mellem lovover-
trædelsens grovhed og konfiskationsobjektets værdi. Er der ved et
og samme forhold forskyldt såvel bødestraf som konfiskation af
pønal type, bør disse økonomiske straf sanktioner ses som en helhed,
således at de samlede økonomiske sanktioner ikke får et omfang,
der står i misforhold til den begåede lovovertrædelse.

4). Med hensyn til konfiskation af de ved lovovertrædelsen
benyttede redskaber («instrumenta sceleris») bemærkes, at kun
redskaber, hvis benyttelse har en nogenlunde nær sammenhæng
med det strafbare forholds iværksættelse og ikke blot med fjernere
forberedelseshandlinger, bør kunne gøres til genstand for konfi-
skation. Endvidere bør der ved anvendelsen i praksis af en fakul-
tativ, almindelig konfiskationshjemmel med hensyn til instrumenta
sceleris sørges for, at der ikke konfiskeres genstande, hvis værdi
i forhold til det begåede strafbare forhold er uforholdsmæssigt stor.

5). Der bør vistnok — i modsætning til hvad der er tilfældet
efter den gældende danske straffelov — være en mulighed for at
konfiskere redskaber, hvorved en groft uagtsom lovovertrædelse,
f. eks. bilkørsel i beruset tilstand med alvorlige skadefølger, er
bevirket.

6). Redskabskonfiskation bør respektere godtroende tredie-
mands før det strafbare forhold stiftede rettigheder i konfiska-
tionsobjektet, hvad enten der er tale om en trediemand tilkom-
mende ejendomsret (ejendomsforbehold) eller panteret.

7). Konfiskation af genstande, med hensyn til hvilke den på-
gældende lovovertrædelse er begået eller forsøgt, f. eks. varer, der
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indsmugles, valuta, der ulovligt indføres eller udføres, har en ud-
præget pønal karakter, og bør i hvert fald kun være anordnet
fakultativt. De ovenfor under 3) anførte synspunkter har særlig
betydning med henblik på den her omtalte konfiskationsform.

8). Udbyttekonfiskation er en velbegrundet, hensigtsmæssig
sanktion indenfor det kriminalretlige sanktionssystem. Men den
bør. begrænses til udbytte, der har en vis nærmere sammenhæng
med det strafbare forhold, og principielt ikke række videre end til
nettoudbyttet.

9). Udbyttekonfiskation bør som kriminalretlig sanktion på-
lægges hver enkelt af flere lovovertrædere i forhold til, hvad han
skønnes at have indvundet ved lovovertrædelsen, uden solidarisk
ansvar for medskyldige.

10). Udbyttekonfiskation bør ikke gennemføres til skade for
godtroende trediemand, der har en civilretligt gyldig, tingligt sikret
rettighed over udbyttet eller en del deraf.

11). Har den lovovertrædelse, der giver anledning til konfiska-
tion, medført skade for trediemand, bør dennes erstatningskrav fyl-
destgøres forlods af konfiskationsprovenuet.

12). Har den skyldige, før konfiskation finder sted, dækket den
forurettedes krav helt eller delvis, bør et hertil svarende fradrag
anerkendes ved fastsættelsen af det udbytte, der skal konfiskeres,
jfr. ovenfor under punkt 8.

13). Foreligger der på det tidspunkt, da bestemmelse om kon-
fiskation skal træffes, et ufyldestgjort erstatningskrav fra den for-
urettede, skal dette krav ikke være til hinder for konfiskations
idømmelse og gennemførelse, jfr. punkt 11 om dækning af den
forurettedes krav gennem konfiskationsprovenuet.

14). Kan den forurettede ikke findes, eller har han givet afkald
på sit krav, bør konfiskation af den strafbare handlings udbytte
kunne gennemføres uden fradrag.

15). Opnår en forurettet, der ikke har givet afkald på sit krav,
senere dækning hos den skyldige, bør der vistnok indrømmes denne
en adgang til at få et tilsvarende beløb refunderet af det konfiske-
rede udbytte.

16). Konfiskation af ulovligt udbytte bør formentlig kunne gen-
nemføres, selv om gerningsmanden på grund af utilregnelighed eller
strafuegnethed ikke kan idømmes ordinær straf.



KONFISKATION SOM FØLGE AF LOVOVERTRÆDELSE 5

17). Værdikonfiskation; hvorved et beløb inddrages, svarende til
værdien af et primært konfiskationsobjekt, bør altid kunne finde
sted med den skyldiges samtykke.

18). løvrigt må det antages, at værdikonfiskation kræver positiv
lovhjemmel. En almindelig, fakultativ lovhjemmel for subsidiær
værdikonfiskation er ønskelig for at styrke de primære konfiska-
tionsbestemmelsers effektivitet.

19). Konfiskation af bestemt angivne individualiserede kon-
fiskationsobjekter stifter fra konfiskationsdommens tidspunkt at
regne en ejendomsret for statskassen. En tidligere tinglig beskyt-
telse af konfiskationskravet kan tilvejebringes ved beslaglæggelse
af de pågældende genstande gennem politiets foranstaltning i hen-
hold til forudgående eller efterfølgende retskendelse.

20). Lyder konfiskationsdommen ikke på individuelt bestemte
ting, men på et vist pengebeløb, fastslår den i sig kun en almindelig
fordring uden tinglig beskyttelse. Men også ved konfiskation af
denne art kan en tinglig sikring opnås på et tidligt stadium af
den strafferetlige forfølgning gennem beslaglæggelse af beløb eller
værdier. Det er ingen betingelse for konfiskationskravets sikring
på denne måde, at det i forvaring tagne beløb hidrører fra straf-
bart forhold.

21). Er der ikke truffet særlige sikrende foranstaltninger, må
et ved dom fastsat konfiskationskrav lydende på et vist pengebeløb
behandles som et almindeligt kreditorkrav uden særstilling i den
dømtes konkursbo. Stiftelsestidspunkt et for dette krav kan vistnok
regnes tilbage til tidspunktet for det strafbare forhold, der begrun-
der konfiskationen.

22). Overfor omsætningserhververe, der ved køb eller på anden
måde har erhvervet ejendomsret eller anden rettighed over gen-
stande, der som følge af en lovovertrædelse fra overdragerens side
kræves konfiskeret, bør konfiskation kunne finde sted, hvis rettig-
heden er stiftet efter det strafbare forholds begåelse, og erhverve-
ren ved rettighedens stiftelse har været i ond tro, d. v. s. har haft
viden eller formodning om det begåede strafbare forhold og om
den pågældende genstands tilknytning til dette forhold.

23). Der er grund til at lovfæste en mere almindelig regel om
adgang til afkræftelse af dispositioner, som nogen med en truende
konfiskation for øje har foretaget i den for medkontrahenten ken-
delige hensigt derved at sikre sine midler mod konfiskation.
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