Til samtlige statsadvokater,
samtlige politimestre og
Politidirektøren i København.

DATO 17. februar 2006

JOURNAL NR.
RA-2006-131-0004
BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER

+ bilag

RIGSADVOKATEN

FREDERIKSHOLMS KANAL 16
1220 KØBENHAVN K

Rigsadvokaten
Informerer Nr. 4/2006

Justitsministerens redegørelse om erfaringerne i praksis med de nye regler om
civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt
(j.nr. RA-2003-120-0009).
1. Justitsministeriets redegørelse
Ved lov nr. 436 af 10. juni 2003 blev der gennemført en række ændringer af retsplejeloven om blandt andet forsvarerens adgang til aktindsigt og civile agenter.
Under Folketingets behandling af lovforslaget gav justitsministeren tilsagn om, at der
ville blive udarbejdet en redegørelse til Folketinget om erfaringerne i praksis med de
nye regler, når loven havde været i kraft i to år.
Med henblik herpå anmodede justitsministeren Rigsadvokaten om at etablere en ordning, hvorefter politimestrene skulle foretage indberetning til Rigsadvokaten af alle
afgørelser truffet af retten om forsvarerens adgang til aktindsigt, ligesom alle tilfælde,
hvor der blev anvendt civile agenter, skulle indberettes.
På grundlag af de modtagne indberetninger afgav Rigsadvokaten den 17. januar 2006
en redegørelse til Justitsministeriet om erfaringerne med de nye regler. Justitsministeren afgav på grundlag heraf den 1. februar 2006 ovennævnte redegørelse til Folketinget. Justitsministerens redegørelse til Folketinget vedlægges til orientering.
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Som det fremgår af redegørelsen, finder Justitsministeriet, at det på grundlag af de
indvundne erfaringer kan lægges til grund, at bestemmelserne om forsvarerens adgang
til aktindsigt generelt anvendes med varsomhed og på en måde, som ikke medfører
utilsigtede virkninger for varetagelsen af sigtede eller tiltalte personers forsvar i konkrete straffesager. Jeg er enig i denne konklusion.
Flere af de sager, som er omtalt i justitsministerens redegørelse, er mere detaljeret beskrevet i et bilag, der var knyttet til min redegørelse af 17. januar 2006 til justitsministeren. Bilaget, der indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af
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mere generel interesse vedlægges.
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2. Fortsat indberetningsordning om civile agenter
Reglerne om civile agenter har, som det fremgår af justitsministerens redegørelse, kun
været anvendt en gang i perioden efter lovens ikrafttræden. Om baggrunden herfor
henvises til redegørelsen.
Under hensyn til at der endnu ikke foreligger et grundlag for en nærmere vurdering af
den praktiske anvendelse af bestemmelserne om brug af civile personer som agenter
efter retsplejelovens § 754 b, stk. 2, 2. pkt., har Justitsministeriet anmodet mig om at
forlænge indberetningsordningen for sager om anvendelse af civile personer som
agenter i en to-årig periode og udarbejde en fornyet redegørelse herom.
Jeg agter på den baggrund i begyndelsen af 2008 at anmode de enkelte politikredse om
indberetning om ethvert tilfælde, hvor civile personer har ydet bistand, som er omfattet af bestemmelsen i retsplejelovens § 754 b, stk. 2, 2. pkt., uanset om der efterfølgende er rejst tiltale eller ej. Jeg skal derfor anmode om, at der allerede nu tages skridt
til at sikre, at sådanne sager vil kunne fremfindes, når redegørelsen skal udarbejdes.
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