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Praktisk information fra retten om afholdelse af
fristforlængelsessager over videokonference

Figur 1: Billede af en retssal med videokonferenceudstyr. Billederne på væggen på hver sin side af dommeren,
er de billeder, som dommeren kan se under videokonferencen.

Hvorfor videokonference?
I sagen, hvori du er varetægtsfængslet, har anklageren anmodet om, at fristen for
varetægtsfængslingen forlænges.
Anmodningen skal behandles af en dommer i et retsmøde med deltagelse af dig og din forsvarer
samt anklageren.
Dommeren har besluttet, at du skal deltage i retsmødet i en videokonference.

Hvad er videokonference?
Videoretsmøder er live-billeder mellem retten, arresten og de øvrige deltagere i retsmødet; typisk
anklageren og forsvareren. Videoretsmøder optages ikke.
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Anklager, forsvarer og eventuelt tolk kan ligesom dig deltage over videokonference fra et andet
sted end retten, men dommeren kan også tillade, at de møder direkte op i retten. Uanset, hvor de
sidder, vil du kunne se dem på din videoskærm i arresten. Se nedenfor.

Din forsvarer
Du har mulighed for at tale med din forsvarer før, under og efter retsmødet. Hvis din forsvarer ikke
er til stede i arresten hos dig under retsmødet, vil dommeren give dig og din forsvarer mulighed for
at tale fortroligt sammen via videokonference eller på telefon på en sådan måde, at hverken
dommeren, anklageren eller andre kan høre eller se jeres samtale.

Selve retsmødet
Når retsmødet begynder, tænder skærmen og kameraet foran dig automatisk, hvorefter dommeren
vil komme frem på skærmen og byde dig og andre deltagere i retsmødet velkommen.
Dommeren vil under retsmødet hele tiden sørge for, at du både kan høre og se, hvem der siger
noget, og hvad der bliver sagt. Hvis du alligevel oplever en dårlig billed- og lydkvalitet, bør du gøre
dommeren opmærksom på dette.

Hvad kan du se under videoretsmødet?
Under videokonferencen kan du altid se dommeren i billedet i nederste højre hjørne af skærmen. I
et andet billede på skærmen kan du se anklageren. Hvis din forsvarer ikke er hos dig, kan du også
se din forsvarer i et billede på skærmen.

Figur 2: Billede af skærmen, som det ser ud under videoretsmødet i arresten.

Hvis du ønsker det, kan dommeren sørge for, at du kan se et oversigtsbillede af retssalen, hvor
dommeren sidder, så du kan se, hvem der befinder i retssalen under retsmødet, herunder
eventuelle tilhørere.

3

Hvad kan dommeren se under videoretsmødet?
I retssalen er der to videoskærme, som hænger på væggen på hver sin side af dommeren bag
henholdsvis forsvarspulten og anklagerpulten.
Billederne på de to skærme er altid ens, og viser de personer, som deltager i videokonference.
Den, som dommeren taler med, er altid i stort, mens de øvrige deltagere fremgår af de mindre
billeder ude i højre side af skærmen. Hvis dommeren ønsker det, kan dommeren beslutte, at
billedet nederst i højre hjørne altid viser dommeren selv. På den måde kan dommeren altid se,
hvilket billede du har af dommeren i arresten.
Figur 3: Billede fra retssalen under en
videokonference. Forrest på billedet ses
dommeren. Bagerst på væggen ses
videoskærmen, som den typisk ser ud i
retssalen under retsmødet. Det store
billede svarer til det billede, som
udsendes fra arresten, når du taler med
dommeren, dvs. billedet af dig.
Billederne i højre side af skærmen viser
de øvrige deltagere i retsmødet. Set fra
oven: Anklageren, forsvareren og
dommeren.

Reglerne
Reglerne for anvendelse af videokonferencer i retsmøder under varetægtsfængslinger fremgår af
retsplejelovens § 748b.
Hvis du har brug for yderligere information, skal du tale med din forsvarer.

