
Betænkning afgivet af Retsudvalget den 17. marts 2011

Udkast
til

Betænkning
over

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven
(Udvidet adgang til at anvende anonyme vidner)

[af justitsministeren (Lars Barfoed)]

1. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 27. januar 2011 og var til 1.

behandling den 4. februar 2011. Lovforslaget blev efter 1. be-
handling henvist til behandling i Retsudvalget.

Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i <> møder.

Høring
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været

sendt i høring, og justitsministeren sendte den 22. december
2010 dette udkast til udvalget, jf. REU alm. del – bilag 162.
Den 26. januar 2011 sendte justitsministeren de indkomne
høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål
Udvalget har stillet 6 spørgsmål til justitsministeren til

skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger
<>
Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi

og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens
afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og
havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller
politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i
betænkningen.
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Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 45
Dansk Folkeparti (DF) 24
Socialistisk Folkeparti (SF) 23
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Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 124
Bilagsnr. Titel
1 Høringssvar og høringsnotat, fra justitsministeren
2 Supplerende høringssvar, fra justitsministeren
3 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
5 Supplerende høringssvar, fra justitsministeren
6 1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 124
Spm.nr. Titel
1 Spm. om kommentar til høringssvaret fra Amnesty International, til justitsmini-

steren, og ministerens svar herpå
2 Spm. om, hvilke planer ministeren har for at sikre, at landets retsbygninger er

indrettet på en måde, der sikrer, at retterne kan benytte sig af anonymitet for
vidner i de sager, hvor det skønnes nødvendigt, til justitsministeren, og ministe-
rens svar herpå

3 Spm. om ministeren mener, det er en mulighed at benytte videotransmission i de
bygninger, som i dag af bygningsmæssige årsager ikke egner sig til sager, hvor
vidnet skal anonymiseres, og hvor vidnet i stedet kan afgive forklaring fra et
andet sted end i rettens bygninger, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

4 Spm. om bistand til et ændringsforslag, der indebærer, at der afgives en årlig
beretning om brugen af anonyme vidner generelt og i forhold til udvidelsen, til
justitsministeren, og ministerens svar herpå

5 Spm. om, hvor stort et antal sager med brug af anonyme vidner udvidelsen for-
ventes at medføre årligt, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

6 Spm. om kommentar til høringssvar fra Vestre Landsret, til justitsministeren, og
ministerens svar herpå
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