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stolene, jf. § 792 d, stk. 3. Udvalget foreslår på den

baggrund, at domstolene også tillægges kompetencen til at

træffe bestemmelse om selve forevisningen af billeder i de

formentlig få tilfælde, hvor den pågældende modsætter sig,

at politiet foreviser billederne.

2.4.3. Overvejelser om regulering af fremgangsmåden ved

forevisning af personfotografier.

Udvalget har overvejet, om der er behov for en nærmere re-

gulering af spørgsmålet om fremgangsmåden m.v. ved fore-

visning af personfotografier.

Udvalget finder, at reglen i retsplejelovens § 745, stk.

3, om forsvarerens adgang til at være til stede m.v. ved

gennemførelsen af en konfrontation, bør udvides til også

at gælde for fotoforevisninger, der kan formodes at finde

anvendelse som bevis under domsforhandlingen, idet dette

efterforskningsskridt typisk har samme formål som konfron-

tationen. Vedrørende indholdet af bestemmelsen i § 745,

stk. 3, i øvrigt henvises til bemærkningerne nedenfor i

kapitel 3, pkt. 3.7.1.

Det er udvalgets opfattelse, at der udover bestemmelsen i

§ 745, stk. 3, er behov for nærmere regler om frem-

gangsmåden ved forevisning af personfotografier fra po-

litiets fotosamlinger. Dette gør sig navnlig gældende i de

situationer, hvor fotoforevisningen nærmest har karakter

af en konfrontationsparade, hvor den mistænkte og figuran-

terne blot er udskiftet med fotografier. En sådan regule-

ring forudsætter imidlertid' en så høj detaljeringsgrad, at

regelfastsættelsen bør ske administrativt.

Udvalget har dog fundet anledning til at gennemgå nogle

enkelte spørgsmål, som specielt opstår i forbindelse med

fotoforevisninger, idet der i øvrigt med hensyn til frem-

gangsmåden ved fotoforevisningen henvises til gennemgangen
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nedenfor, i kapitel 3, pkt. 3.7.1. og 3.7.2., vedrørende

konfrontationsparader. I det følgende gennemgås nogle

punkter, som politiet særligt bør være opmærksomme på i

forbindelse med gennemførelsen af fotoforevisninger

konfrontationer) .

Ved den type fotoforevisning, hvor vidnet gennemser et

stort antal fotografier af tidligere straffede, er der i

princippet ingen figuranter, dvs. personer, der klart ikke

kan sættes i forbindelse med forbrydelsen. Enhver udpeg-

ning betyder således, at den pågældende er en potentielt

mistænkt, medmindre den pågældende i den konkrete situa-

tion har et sikkert alibi. Det kan derfor være vanskeligt

at udskille utroværdige vidner. Ved anvendelsen af denne

efterforskningsmetode må man derfor være særlig opmærksom

på de risici, der er forbundet hermed, herunder risikoen

for, at en uskyldig bliver udpeget som mistænkt.

Politiet bør i øvrigt altid være opmærksom på, hvorledes

udpegningen foregår, og hvor sikker vidnet er i sin udpeg-

ning, herunder om den udpegede person er genkendt som ger-

ningsmand, eller om vidnet har udtaget den afbilledede

person som "type". Der bør som hovedregel gøres en bemærk-

ning i rapporten om, hvorledes udpegningen er foregået.

Ved anvendelse af fotoforevisning bør politiet endvidere

være opmærksom på, at der kan opstå en vis træthed hos

vidner, når de ser mange fotografier. Fremvisning af færre

billeder er således mere hensigtsmæssigt med henblik på at

fastholde vidnets opmærksomhed. Dette er tilgodeset ved de

gældende administrative forskrifter, hvorefter billeder af

tidligere gerningsmænd, hvis der er tale om grovere for-

brydelser, opdeles efter forbrydelseskategorier. Ved så-

danne forevisninger er det imidlertid særligt åbenbart, at

alle er potentielt mistænkte, og at man derfor bør være

særlig opmærksom på den risiko, der er forbundet hermed.
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Som anført nedenfor i kapitel 3, pkt. 3.7.2., er det ikke

udelukket at gennemføre en konfrontationsparade eller an-

den form for konfrontation, selv om vidnet tidligere har

fået forevist et fotografi af den mistænkte. Bevisværdien

af en sådan konfrontation vil imidlertid som hovedregel

være væsentlig ringere end i de tilfælde, hvor vidnet.ikke

forinden har haft mulighed for at se et fotografi af den

mistænkte.

Det vil i alle tilfælde være ønskeligt, at der i poli-

tirapporten redegøres for de nærmere omstændigheder ved

forevisningen, således at det kan indgå i de videre over-

vejelser, om der ved den anvendte fremgangsmåde har været

mulighed eller risiko for (ubevidst) påvirkning af vidner-

ne.

Udvalget finder endelig anledning til at pege på behovet

for, at der i administrativt fastsatte regler om frem-

gangsmåden ved forevisning af personfotografier fra poli-

tiets fotosamlinger til personer uden for politiet optages

en bestemmelse om, at personer, der får adgang til at se

politiets fotosamlinger, skal gøres bekendt med, at en vi-

deregivelse af oplysninger om, at en bestemt person er op-

taget i fotosamlingen, kan være strafbar efter straffe-

loven.


