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Høring - over udkast til lovforslag om ændring af retsplejeloven (Øget
beskyttelse af vidner)
Ved e-mail af 21. december 2017 har Justitsministeriet anmodet om Advokatrådets
bemærkninger til ovennævnte lovforslag.
Advokatrådet har i den anledning følgende bemærkninger:
Udvidet mulighed for udelukkelse af tilhørere
Det fremgår af lovforslagets bemærkninger under punkt 2.1.2., at:
”Efter Justitsministeriets opfattelse taler ovennævnte hensyn imidlertid for, at
retterne skal benytte muligheden for at udelukke bestemte personer eller grupper af
personer fra retsmødet i alle tilfælde, hvor de pågældendes tilstedeværelse kan være
til hinder for, at der opnås en sandfærdig forklaring.”
Lovforslaget må Advokatrådets opfattelse antages at ændre ved det skøn, som
retsformanden udøver i dag i forbindelse med vidneudelukkelse fra retsmøder,
herunder således at retsformanden fremover skal udelukke den pågældende person
eller gruppe fra retsmødet, såfremt det ikke kan udelukke, at en personens eller
gruppens tilstedeværelse konkret kan betyde, at der ikke kommer en sandfærdig
forklaring fra vidnet.
Advokatrådet bemærker i den forbindelse, at der som udgangspunkt er offentlig
retspleje, og at en sådan ændring må frygtes at kunne medføre, at et stort antal
personer fremover med urette vil blive udelukket fra at overvære retsmøder.
Det findes endvidere retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, at den pågældende person
eller gruppe – såfremt retten kan træffe afgørelse om udelukkelse af tilhørere forud
for hovedforhandlingen – ikke har mulighed for at blive hørt i forhold til denne
beslutning og derfor ikke kommer til orde. Medmindre sådanne forudgående
afgørelser forkyndes, må den eller de pågældende personer, som det mindste, gives
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mulighed for at få afgørelsen gentaget ved fremmøde i retten, da det må antages, at
en beslutning eller kendelse herom kan påkæres af enhver person, der berøres af
afgørelsen jf. også retsplejelovens § 968, stk. 4, nr. 6, og U2014.1616Ø.
På den anførte baggrund skal Advokatrådet således udtale sig imod den foreslåede
ændring.
Advokatrådet har ikke herudover bemærkninger til lovforslaget.

Med venlig hilsen

Torben Jensen
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