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Forslag
til

Lov om ændring af retsplejeloven
(Gengivelse af forklaringer i straffesager og justering af landsdommernormering)

§ 1

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1053 af 29.
oktober 2009, som ændret ved § 1 i lov nr. 1266 af 16.
december 2009, § 2 i lov nr. 73 af 26. januar 2010 og § 1 i lov
nr. 404 af 21. april 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 2, 1. pkt., ændres »58« til: »56«.

2. I § 5, stk. 2, 2. pkt., ændres »38« til: »36«.

3. § 33 a ophæves.

4. § 36 affattes således:
»§ 36. Der foretages kun oplæsning og efter omstændighe-

derne vedtagelse af rettens gengivelse af en forklaring, når
rettens formand finder det hensigtsmæssigt.«

5. I § 41 f, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »domme og kendelser«:
»samt afskrifter som nævnt i § 713, stk. 3,«.

6. I § 186, stk. 1, indsættes efter »under hovedforhandling«:
»i en borgerlig sag«.

7. I § 186, stk. 4, 2. pkt., udgår »eller forsvarer«.

8. I § 218 a indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. Hvis indholdet af en forklaring i en straffesag ikke

optages i retsbogen, jf. § 712, stk. 1, kan gengivelse af for-
klaringen i dommens fremstilling af sagen undlades.«

9. Kapitel 64 affattes således:

»Kapitel 64

Gengivelse af forklaringer

§ 710. Det væsentlige indhold af forklaringer, der afgives
for en ret, optages i retsbogen, jf. dog § 712, stk. 1. Hvis den

pågældende tidligere er afhørt for en ret, er en henvisning her-
til tilstrækkelig, således at kun væsentlige afvigelser eller
præciseringer medtages.

Stk. 2. Vidner og syns- og skønsmænd, hvis forklaring er
blevet gengivet i retsbogen, har efter rettens nærmere bestem-
melse adgang til at gennemse gengivelsen af forklaringen.

§ 711. Forklaringer, der ved byret afgives under hovedfor-
handling eller i sager, der behandles efter § 723 eller § 831,
lydoptages, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Rettens formand kan bestemme, at der ikke skal ske
lydoptagelse af en forklaring afgivet i et retsmøde som nævnt
i stk. 1.

Stk. 3. Rettens formand kan bestemme, at der skal ske lyd-
optagelse af en forklaring afgivet i retsmøder, der ikke er
omfattet af stk. 1.

Stk. 4. Rettens formand kan bestemme, at der ved lydopta-
gelse efter stk. 1 og 3 tillige optages billede.

§ 712. Er der af retten foretaget billed- eller lydoptagelse af
en forklaring i medfør af § 711, stk. 1 eller 3, optages indholdet
af forklaringen kun i retsbogen, hvis
1) rettens formand bestemmer det,
2) sigtede, tiltalte, forsvareren eller anklagemyndigheden

anmoder om det,
3) en dom ankes, et spørgsmål i sagen indbringes for højere

ret eller der indgives ansøgning til Procesbevillingsnæv-
net eller

4) der gives aktindsigt i medfør af § 41 d i indførsler i rets-
bogen vedrørende en forklaring.

Stk. 2. I de tilfælde, hvor en forklaring optages i retsbogen
efter stk. 1, anses retsbogens gengivelse heraf som et bilag til
en eventuel dom i sagen.

§ 713. Sigtede eller tiltalte har adgang til at se eller høre en
billed- eller lydoptagelse af en forklaring, medmindre sigtede
eller tiltalte ikke har adgang til at gøre sig bekendt med for-
klaringen. Sigtede eller tiltalte kan efter rettens nærmere be-
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stemmelse se eller høre billed- eller lydoptagelsen hos retten
eller forsvareren.

Stk. 2. Den, der efter §§ 41 f eller 41 g kan gives aktindsigt
i indførsler i retsbogen vedrørende en forklaring, der er lyd-
optaget efter § 711 uden at være optaget i retsbogen, kan høre
optagelsen hos retten, medmindre retten finder det betænke-
ligt.

Stk. 3. Efter anmodning kan retten under de betingelser, der
er anført i stk. 2, tillade, at der til brug for meddelelse af akt-
indsigt efter §§ 41 f og 41 g mod betaling af udgifterne herved
tilvejebringes en afskrift af en lydoptagelse af en forklaring.
Domstolsstyrelsen kan fastsætte regler om opgørelsen af ud-
gifterne ved tilvejebringelsen af afskrifter.

Stk. 4. Billed- og lydoptagelser er ikke i øvrigt genstand for
aktindsigt.

Stk. 5. Medmindre højere straf er forskyldt efter lovgivnin-
gen i øvrigt, straffes med bøde den, der uberettiget videregiver
billed- eller lydoptagelser.

§ 714. Rettens formand kan i de tilfælde, hvor der efter
§ 711 kan ske lydoptagelse, bestemme, at der skal ske lydop-
tagelse af rettens gengivelse af en forklaring. Ved lydoptagel-
sen finder § 218 a, stk. 4, § 712, stk. 1, nr. 1-3, og § 713, stk. 1
og 5, tilsvarende anvendelse. Ved meddelelse af aktindsigt i
dommen, jf. § 41 b, eller i indførsler i retsbogen vedrørende
en forklaring optages forklaringen i retsbogen. I de tilfælde,
hvor en forklaring optages i retsbogen, anses retsbogens gen-

givelse heraf som et bilag til en eventuel dom i sagen. Lyd-
optagelsen er ikke i øvrigt genstand for aktindsigt.«

10. I § 754, stk. 1, ændres »§§ 751 og 752« til: »§ 752«.

11. § 754, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

12. § 863, stk. 2, 4. pkt., ophæves.

13. § 870 ophæves.

§ 2

I lov nr. 67 af 11. februar 2008 om ændring af
retsplejeloven. (Forsøgsordning med lydoptagelse af
forklaringer i straffesager) foretages følgende ændring:

1. § 3 ophæves.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2010.
Stk. 2. Lydoptagelser foretaget i medfør af retsplejelovens

§ 33 a slettes 1 år efter sagens endelige afgørelse.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Folketinget, den 27. maj 2010

THOR PEDERSEN

/ Bent Bøgsted
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