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Høring over udkast til lovforslag o

Svar til: 

Sagsnummer: 
 
Under henvisning til ministeriets hørings
lovforslag om ændring af straffeloven (Hvidvask) skal Retspolitisk Forening udtale:
 
Retspolitisk Forening kan tiltræde formålet med og indholdet af den foreslåede 
hvidvaskbestemmelse, der ligger i forlængelse af de allerede indførte civilretlige regler. Det 
forekommer velbegrundet at udskille ”hvidvaskområdet” fra den almindelige hæleribe
straffeloven, og det er særlig påkrævet, da man under det kriminaliserede område som noget nyt 
inddrager ”selvhvidvask”.  

Som det fremgår af bemærkningerne, vil denne udvidelse af det strafbare område normalt ikke få den 
store selvstændige betydning, da straffen for 
”selvhvidvaskningen”. I særlige tilfælde kan en selvstændig kriminalisering få betydning for 
strafudmålingen, men dette giver ikke Retspolitisk Forening anledning til bemærkninger.

Det kan dog give anledning til retssikkerhedsmæssige betænkeligheder, at det ikke er en 
forudsætning for kriminalisering af hvidvaskningshandlingerne, at nogen skal være dømt eller kunne 
dømmes for førforbrydelsen, eller at det kan påvises, hvilken forbrydelse udbyttet stammer fra
efter lovbemærkningerne tilstrækkeligt til domfældelse, at det kan bevises, at udbyttet stammer fra en 
eller flere strafbare lovovertrædelser, som ikke er nærmere konkretiserede. Områdets helt særlige 
beskaffenhed gør det efter Retspolitisk Foreni
krav til beviser vedrørende førforbrydelsen. At stille almindelige krav ville indebære, at en række 
oplagte tilfælde af hvidvask herefter ikke ville kunne retsforfølges.

Retspolitisk Forening kan derfor tilslutte sig lovforslagets udformning således som indholdet 
nærmere er præciseret i lovforslagets bemærkninger.

 
København den 14. januar 2018 
 

Bjørn Elmquist Noe Munck
Formand  Bestyrelsesmedlem
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HØRINGSSVAR 

Høring over udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (Hvidvask) med svarfrist den 
januar 2018 

Svar til: strafferetskontoret@jm.dk 
 

Sagsnummer: 2017-731-0010 

Under henvisning til ministeriets høringsskrivelse af 15. december 2017 vedrørende udkast til 
lovforslag om ændring af straffeloven (Hvidvask) skal Retspolitisk Forening udtale:

an tiltræde formålet med og indholdet af den foreslåede 
hvidvaskbestemmelse, der ligger i forlængelse af de allerede indførte civilretlige regler. Det 
forekommer velbegrundet at udskille ”hvidvaskområdet” fra den almindelige hæleribe

et er særlig påkrævet, da man under det kriminaliserede område som noget nyt 

Som det fremgår af bemærkningerne, vil denne udvidelse af det strafbare område normalt ikke få den 
store selvstændige betydning, da straffen for førforbrydelsen ved strafudmålingen vil absorbere 
”selvhvidvaskningen”. I særlige tilfælde kan en selvstændig kriminalisering få betydning for 
strafudmålingen, men dette giver ikke Retspolitisk Forening anledning til bemærkninger.

g til retssikkerhedsmæssige betænkeligheder, at det ikke er en 
forudsætning for kriminalisering af hvidvaskningshandlingerne, at nogen skal være dømt eller kunne 
dømmes for førforbrydelsen, eller at det kan påvises, hvilken forbrydelse udbyttet stammer fra
efter lovbemærkningerne tilstrækkeligt til domfældelse, at det kan bevises, at udbyttet stammer fra en 
eller flere strafbare lovovertrædelser, som ikke er nærmere konkretiserede. Områdets helt særlige 
beskaffenhed gør det efter Retspolitisk Forenings opfattelse berettiget at slække på de almindelige 
krav til beviser vedrørende førforbrydelsen. At stille almindelige krav ville indebære, at en række 
oplagte tilfælde af hvidvask herefter ikke ville kunne retsforfølges. 

tilslutte sig lovforslagets udformning således som indholdet 
nærmere er præciseret i lovforslagets bemærkninger. 

Noe Munck 
estyrelsesmedlem 

 

 

med svarfrist den 17. 

vedrørende udkast til 
lovforslag om ændring af straffeloven (Hvidvask) skal Retspolitisk Forening udtale: 

hvidvaskbestemmelse, der ligger i forlængelse af de allerede indførte civilretlige regler. Det 
forekommer velbegrundet at udskille ”hvidvaskområdet” fra den almindelige hæleribestemmelse i 

et er særlig påkrævet, da man under det kriminaliserede område som noget nyt 

Som det fremgår af bemærkningerne, vil denne udvidelse af det strafbare område normalt ikke få den 
førforbrydelsen ved strafudmålingen vil absorbere 

”selvhvidvaskningen”. I særlige tilfælde kan en selvstændig kriminalisering få betydning for 
strafudmålingen, men dette giver ikke Retspolitisk Forening anledning til bemærkninger. 

g til retssikkerhedsmæssige betænkeligheder, at det ikke er en 
forudsætning for kriminalisering af hvidvaskningshandlingerne, at nogen skal være dømt eller kunne 
dømmes for førforbrydelsen, eller at det kan påvises, hvilken forbrydelse udbyttet stammer fra. Det er 
efter lovbemærkningerne tilstrækkeligt til domfældelse, at det kan bevises, at udbyttet stammer fra en 
eller flere strafbare lovovertrædelser, som ikke er nærmere konkretiserede. Områdets helt særlige 

ngs opfattelse berettiget at slække på de almindelige 
krav til beviser vedrørende førforbrydelsen. At stille almindelige krav ville indebære, at en række 

tilslutte sig lovforslagets udformning således som indholdet 


