
Betænkning afgivet af Retsudvalget den 00. januar 2014

Udkast
til

Betænkning
over

Forslag til lov om ændring af straffeloven
(Gennemførelse af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet)

[af justitsministeren (Morten Bødskov)]

1. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 20. november 2013 og var

til 1. behandling den 28. november 2013. Lovforslaget blev
efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været

sendt i høring, og justitsministeren sendte den 23. september
2013 dette udkast til udvalget, jf. REU alm. del – bilag 417
(2012-13). Den 19. november 2013 sendte justitsministeren
de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser
Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget

en skriftlig henvendelse fra LGBT Danmark.

Justitsministeren har over for udvalget kommenteret den
skriftlige henvendelse til udvalget.

Spørgsmål
Udvalget har stillet 4 spørgsmål til justitsministeren til

skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger [og politiske bemærkninger]
<>
Inuit Ataqatigiit, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokku-

rin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke re-
præsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ik-
ke adgang til at komme med indstillinger eller politiske ud-
talelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen.

Trine Bramsen (S)  Poul Andersen (S)  Mogens Jensen (S)  Mette Reissmann (S)  Jeppe Bruus (S)  Rasmus Prehn (S)

Jeppe Mikkelsen (RV)  Zenia Stampe (RV)  Camilla Hersom (RV)  Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) fmd.

Pernille Vigsø Bagge (SF)  Pernille Skipper (EL)  Johanne Schmidt-Nielsen (EL)  Henning Hyllested (EL)

Doris Jakobsen (SIU)  Kim Andersen (V)  Preben Bang Henriksen (V)  Inger Støjberg (V)  Fatma Øktem (V)

Jan E. Jørgensen (V)  Karsten Lauritzen (V)  Kristian Pihl Lorentzen (V)  Karsten Nonbo (V)  Peter Skaarup (DF)

Dennis Flydtkjær (DF)  Pia Adelsteen (DF)  Kim Christiansen (DF)  Simon Emil Ammitzbøll (LA)  Tom Behnke (KF) nfmd.
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Inuit Ataqatigiit, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 45
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 16
Socialistisk Folkeparti (SF) 15
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9

Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1
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Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 76
Bilagsnr. Titel
1 Høringssvar og høringsnotat, fra justitsministeren
2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4 Henvendelse af 6/12-13 fra LGBT Danmark

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 76
Spm.nr. Titel
1 Spm. om, hvorledes de lande, der allerede har ratificeret Europarådets

konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og
vold i hjemmet, har forholdt sig til artikel 34, til justitsministeren, og
ministerens svar herpå

2 MFU spm. om, hvorfor ministeren i lovforslaget har taget forbehold
for bestemmelsen om krav om dobbelt strafbarhed, til justitsministe-
ren, og ministerens svar herpå

3 MFU spm. om, hvorfor der efter ministerens opfattelse ikke er et sær-
ligt beskyttelsesbehov eller tungvejende grunde for generelt at fravige
kravet om dobbelt strafbarhed i sager om seksuel vold, tvangsægte-
skab, tvangsabort og tvangssterilisation, til justitsministeren, og mini-
sterens svar herpå

4 Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/12-13 fra LGBT Danmark,
til justitsministeren, og ministerens svar herpå
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