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FAQ: Ofte stillede spørgsmål om digitale
hovedforhandlinger i straffesager
Hvad er et digitalt retsmøde?
Efter samarbejdsaftalen mellem domstolene og anklagemyndigheden er et retsmøde digitalt, når
1) Sagens akter sendes digitalt til retten, forsvareren og eventuel bistandsadvokat og
2) Fremvisning af digitale dokumenter, billeder, film, lydfiler m.v. i retssalen under
hovedforhandlingen, og/eller
3) En eller flere af parterne anvender digitale sagsakter under hovedforhandlingen.

Hvilke sager behandles digitalt?
Samarbejdsaftalen mellem domstolene og anklagemyndigheden omfatter følgende sagstyper:
1. Nævningesager
2. Større sager om økonomisk kriminalitet og andre større sager, med meget bevismateriale,
der skal fremlægges under hovedforhandlingen
3. Sager om røveri (straffelovens § 288)
4. Sager om vold (straffelovens §§ 244-246)
5. Sædelighedssager efter straffelovens §§ 216, stk. 2, 222 og 223
6. Børnepornosager (straffelovens § 235)
I sager med flere forhold er det hovedforholdet der afgør, om sagen skal digitaliseres.
Der vil være lokale forskelle ved retterne, idet nogle retter behandler sager digitalt i videre omfang.

Hvornår træder samarbejdsaftalen i kraft?
Samarbejdsaftalen træder i kraft for sager modtaget i retten fra den 1. maj 2017.

Hvad betyder samarbejdsaftalen for forsvareren?
Forsvarerne vil i de sager, der er omfattet af samarbejdsaftalen, fremover modtage sagens akter
digitalt i e-boks fra anklagemyndigheden eller retten. I sager, hvor der tillige er digitale mediefiler,
vil forsvareren i stedet modtage et krypteret (bitlocker) USB-stik med sagens akter og beviser.
Dette USB-stik skal afleveres til retten efter brug.
Anklageren og forsvareren har mulighed for at anvende digital præsentation af beviser i retssalen
på rettens AV-udstyr.

Kan jeg ikke arbejde med papirsagen længere?
Jo, der er ikke krav om, at forsvareren anvender de digitale dokumenter i retten. Du har også
stadig mulighed for at forevise det fysiske dokument under hovedforhandlingen, som hidtil.
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Anklagemyndigheden eller retten vil inden hovedforhandlingen sende sagen til dig digitalt med
sidetal. Det er denne udgave og dette sidetal, retten og anklagemyndigheden vil anvende under
hovedforhandlingen. Når du dokumenterer m.v. fra papirsagen, skal du derfor henvise til sidetallet i
den digitale udgave.

Hvilket it-udstyr skal jeg have for at anvende sagen digitalt i
retten?
Du skal medbringe den digitale sag i retten på en bærbar computer eller tablet. Du skal sørge for,
at din computer eller tablet kan tilkobles rettens AV-udstyr med HDMI- eller VGA-stik og selv
medbringe eventuelle konvertere til disse stik. Du skal også selv sørge for strømforsyning og at din
egen computer/tablet fungerer.
Vi anbefaler, at du på forhånd orienterer dig om, hvilket AV-udstyr der er i den konkrete retssal, da
der er mange forskellige AV-løsninger, og visse retter anvender wifi i stedet for kablede løsninger.
Du kan finde informationen på rettens hjemmeside.

Er der særlige udfordringer for mac-brugere?
Anklagemyndighedens USB-stik er krypteret med bitLocker. Mac-brugere skal installere app’en
”M3 Mac Bitlocker Loader” for at dekryptere USB-stikket og få adgang til indholdet.
Anklagemyndigheden har udarbejdet denne vejledning:
https://domstol.dk/media/2075/vejledning-om-aabning-af-digital-sag-paa-krypteret-usb.pdf

Er sagerne også digitale under efterforskningen?
Samarbejdsaftalen mellem domstolene og anklagemyndigheden omfatter kun hovedforhandlingen
i straffesager, og den tager derfor ikke stilling til, hvordan anklagemyndigheden sender
sagsakterne til forsvareren under efterforskningen. I mange sager vil forsvareren stadig få
sagsakterne tilsendt på papir under efterforskningen, men anklagemyndigheden kan også anvende
digital kommunikation, hvis dette er hensigtsmæssigt.
I forbindelse med, at der rejses tiltale i sagen, vil anklagemyndigheden genfremsende akterne i en
samlet digital sag, som vil blive anvendt under hovedforhandlingen. Når der kommer nye akter,
efter den digitale sag er sendt ud til forsvareren, vil anklagemyndigheden samle de nye akter i en
ny tillægsfil, som bliver sendt til forsvareren.

Hvordan opbevarer jeg den digitale sag?
Du skal opbevare den digitale sag forsvarligt og i overensstemmelse med gældende regler. Det
indebærer blandt andet, at du ikke må opbevare sagen længere, end det er nødvendigt. Når sagen
er endeligt afgjort, skal du slette sagen hurtigst muligt. Du skal også være opmærksom på, at kun
de personer på dit kontor, der har et sagligt formål med at kunne tilgå sagen, må have adgang til
den.
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Kan jeg anvende sagen digitalt i arresten?
Kriminalforsorgen har generelt givet forsvarerne mulighed for at medbringe computere med en
skærm på mindst 10 tommer i arresten til brug for samtale med klienter. Der kan være lokale
begrænsninger, som du forinden må forhøre dig om hos kriminalforsorgen.

Hvordan modtager jeg den digitale sag?
Du vil normalt modtage den digitale sag i e-boks i de sager, der er omfattet af samarbejdsaftalen.
Hvis materialet er meget omfattende, vil e-boks ikke kunne håndtere den. I de tilfælde vil sagen
blive sendt på en krypteret USB-stik. Du vil i en særskilt mail modtage en kode til dekryptering.
Anklagemyndigheden kan også vælge at sende andre sager, end de der er omfattet af
samarbejdsaftalen, digitalt. Nogle politi- og retskredse bruger allerede i videre omfang digital
fremsendelse.

Nyt materiale undervejs
I forbindelse med, at der rejses tiltale i sagen, vil anklagemyndigheden sende sagens akter i en
samlet digital sag, som vil blive anvendt under hovedforhandlingen. Når der kommer nye akter,
efter den digitale sag er sendt ud til forsvareren, vil anklagemyndigheden samle de nye akter i en
ny tillægsfil.
Anklagemyndigheden skal sørge for, at alle har fået den samme digitale udgave af sagens akter.

Udlevering af materiale til tiltalte
Der gælder de samme regler som hidtil om udlevering af materiale til tiltalte. Forsvareren har
mulighed for at printe de relevante dele af den digitale sag eller udskille dele af den digitale sag til
en ny pdf-fil med henblik på at drøfte sagen med sin klient.

Hvem bestemmer, om noget kan vises frem på storskærme?
Anklageren forestår forelæggelsen af sagen og kan, hvor det er hensigtsmæssigt og muligt, vise
materialet på storskærm. Det samme gør sig gældende for forsvareren, hvis denne skal
dokumentere materiale. Der skal ved forevisningen tages hensyn til personfølsomme oplysninger,
etiske forhold mv., ligesom retssalens indretning kan have betydning for, om det er muligt at vise
noget på storskærm. Det er, som alt andet under hovedforhandlingen, i sidste ende retsformanden
der beslutter, om noget kan vises på storskærm.

Hvad gør jeg med USB-stikket?
Hvis forsvareren har fået tilsendt sagen eller digitale beviser på et USB-stik, skal det indleveres til
retten efter hovedforhandlingen. Forsvareren kan indlevere USB-stik til en hvilken som helst
domstol.

Hvilke filformater skal jeg kunne håndtere?
Den digitale sag og de billeder, der er i sagen, vil være i pdf-format. Filerne er OCR-scannet og
søgbare.
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Det er ikke muligt på forhånd at definere, hvilke filformater der anvendes til lyd- og videofiler. De
fleste vil foreligge i almindeligt tilgængelige filformater, men der kan også forekomme filer, som kun
vanskeligt lader sig konvertere til et almindeligt filformat. Det anbefales, at forsvareren inden
hovedforhandlingen sikrer sig, at filerne kan åbnes. I tilfælde af vanskeligheder kan man henvende
sig til anklagemyndigheden med henblik på at få forevist beviserne.

