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Teledatasagens start
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Hvordan kom vi videre…

Rigsadvokatmeddelelsen om teledata

Varedeklaration

Kvalitetskontrolrapporter

Validering 
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Det bagudrettede spor

Den uafhængige kontrol- og styregruppe

Task Force Teledata

Gennemgang af 5.000 sager
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Når enden er god…

”Tilliden til vores retssystem hviler på, at skyldige 
drages til ansvar, og at uskyldige ikke dømmes. 
Jeg har derfor med stor tilfredshed noteret mig,
at der efter en grundig og systematisk 
gennemgang af samtlige af de prioriterede sager 
ikke er noget, der tyder på, at teledatasagen har 
ført til uretmæssige domfældelser. Kontrol- og
styregruppen og task forcen har udført et stort og 
vigtigt arbejde. Det har kostet mange ressourcer 
hos politi og anklagemyndighed, men det har 
været nødvendigt for at sikre tilliden
til vores myndigheder og til 
retssystemet.”
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Teledatasagens betydning
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Justitsministerens 16 initiativer
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Læring af teledatasagen
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Hvad lærte vi af teledatasagen?
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Hvad lærte vi af teledatasagen?
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Review af opbevaring og behandling af 
tekniske beviser - metode
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Review af opbevaring og behandling af 
tekniske beviser - resultat
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Nyt uafhængigt bevismiddeltilsyn
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Uafhængigt
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”Justitsministeriet har overvejet, om et sådant tilsyn ville kunne etableres inden for
rammerne af bl.a. statsadvokaternes nuværende tilsynsforpligtelse med
politidirektørernes behandling af straffesager. Justitsministeriet finder imidlertid, at
der er behov for et uafhængigt og tværgående tilsyn, der både omfatter politiet og
anklagemyndigheden. Justitsministeriet finder det nødvendigt, at tilsynet bliver fuldt
ud uafhængigt og får en bred, tværfaglig sammensætning samt teknisk indsigt. Det
skyldes dels behovet for at sikre tilliden til myndighedernes behandling af de
pågældende beviser, dels karakteren af den opgave, som tilsynet vil skulle varetage”



Tekniske beviser
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”Begrebet »tekniske beviser« skal forstås bredt og omfatter oplysninger, spor
og materiale, som indsamles til brug for en teknisk undersøgelse eller
behandling, således at oplysningerne senere kan dokumenteres som bevis i en
straffesag. Det er ikke afgørende for afgrænsningen, at den tekniske
undersøgelse eller behandlingen foretages på en bestemt måde, herunder om
der bliver anvendt it-systemer eller lignende”
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Tekniske beviser



Bevismiddeltilsynets opgaver
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”Tilsynets virksomhed kommer til at omfatte politiets og
anklagemyndighedens behandling af tekniske beviser. Begrebet »behandling«
skal forstås bredt og relaterer sig til politiets og anklagemyndighedens
samlede håndtering af tekniske beviser”



Bevismiddeltilsynets opgaver
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Nye tekniske beviser
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