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Masnedø, den 6. august 2021 

Vedr. Deres j.nr. 21/17268 (trixtanksagen) 

Blot et lille supplement til ansøgning af 7. juli 2021 

Hvem har bevisbyrden?  

Endnu et argument for at sagen er meget principiel 

I ansøgning af 7. juli 2021 på side 3 skriver jeg: 

”Samtidig er det helt ”knold og tot”, at den bevisbyrde Vordingborg Kommune var blevet afkrævet 

med, at ordningen hvilede på et videnskabeligt grundlag (med henvisning til MBL), har de ikke kunne 

løfte i 30 år. 

Den bevisbyrde har landsretsdommen nu indirekte løftet uden henvisning til den mindste form for 

dokumentation overhovedet!?, bilag 7. 

Altså, man kan slutte. Når myndigheder gennemtrumfer ordninger, der ikke hviler på et videnskabeligt 

grundlag og dermed er i konflikt med MBL, så legaliserer domstolene i dag unoderne.” 

Den der anlægger en sag har bevisbyrden har altid været gældende efter min opfattelse.  

Fra denstoredanske.lex.dk om straffesager: 

”I straffesager er det anklagemyndighedens opgave at fremskaffe et bevismateriale, der er tilstrækkeligt til 

at bevise tiltaltes skyld. Anklagemyndigheden er samtidig forpligtet til at fremlægge eventuelle beviser, der 

peger på, at tiltalte ikke er skyldig (objektivitetsprincippet). Forsvareren kan anmode om, at 

anklagemyndigheden fremskaffer bevismateriale, som den ikke selv har fundet nødvendigt. Eventuel 

uenighed mellem forsvarer og anklager herom afgøres af retten. Forsvareren har også selv mulighed for at 

fremlægge beviser. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har endvidere fastslået, at det er 

konventionsstridigt, hvis en domfældelse i en straffesag udelukkende bygger på forklaringer, der er afgivet, 

uden at tiltalte og hans forsvarer har haft lejlighed til at stille modspørgsmål. Endelig har retten i 

straffesager en selvstændig forpligtelse til at sørge for sagens fuldstændige opklaring og kan foranstalte 

bevisførelse, som hverken er ønsket af anklager eller forsvarer (den materielle sandheds princip).” 

Fra Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed år 2006 retsudvalget 

REU alm. del - Bilag 29 Offentligt side 4: 

”I straffesager påhviler bevisbyrden anklagemyndigheden, hvilket vil sige, at anklagemyndigheden skal føre 

bevis for, at den pågældende er skyldig. Heri ligger også, at det er anklagemyndighedens opgave at sørge 

for en så udtømmende bevisførelse som muligt” 

 

Sign. Jørn Rasmussen 
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