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Sletning af samtaler med personer, der efter retsplejelovens § 170 er udelukket fra at afgive forklaring (klientsamtaler)
Landsforeningen af Forsvarsadvokater har ved brev af 1. april 2021 – med henvisning til
Rigspolitiets brev af 6. januar 2021 – på ny rettet henvendelse til Rigspolitiet og anmodet
om svar på en række tidligere fremsatte spørgsmål vedrørende klientsamtaler.
Rigspolitiet kan i den forbindelse oplyse, at Rigspolitiet ved brev af den 22. marts 2021 har
orienteret Justitsministeriet om arbejdet med sletning af aflyttet kommunikation mellem en
mistænkt og dennes forsvarer (’klientsamtaler’). Justitsministeriet har ved brev af den 8.
april 2021 oversendt Rigspolitiets orientering til Folketingets Retsudvalg. Der henvises til
følgende link på Folketingets hjemmeside:
https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/reu/bilag/280/index.htm
Rigspolitiet kan endvidere henvise til Rigspolitiets redegørelse af 11. juni 2020 til Justitsministeriet, Rigsadvokatens udtalelse til Justitsministeriet i forbindelse hermed og Justitsministeriets brev til Folketingets Retsudvalg af 29. juni 2020. Der henvises til følgende link
på Folketingets hjemmeside:
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/reu/bilag/473/index.htm
Særligt for så vidt angår aflytninger foretaget før det nuværende aflytningssystem blev taget i brug i 2017 i politikredsene, kan Rigspolitiet oplyse, at de systemtekniske udfordringer,
der er beskrevet i Rigspolitiets redegørelse af 11. juni 2020, ikke er konstateret i det tidligere aflytningssystem.
Den talmæssige opgørelse, der er redegjort for i Rigspolitiets breve af 11. juni 2020 og 6.
marts 2021 til Justitsministeriet er opgjort ud fra antallet af aflytninger/indgreb – og ikke
antallet af samtaler. Endvidere omhandler gennemgangen alle de i retsplejelovens § 170
nævnte persongrupper. Det er således ikke i forbindelse med gennemgangen registreret,
hvor mange samtaler der er foretaget med henholdsvis læger, præster, forsvarere mv.,
eller om den enkelte samtale er foretaget med én af disse personers medhjælpere.
Rigspolitiet har fortsat ikke kendskab til konkrete straffesager, hvor klientsamtaler, der
skulle have været slettet, har været fremlagt som bevis og dermed kan have haft betydning
for udfaldet af straffesagen. Det er Rigspolitiets opfattelse, at sagens aktører – i overensstemmelse med den beskyttelse, som retsplejelovens § 170 yder særlige persongrupper –
vil sikre, at klientsamtalerne ikke bliver anvendt som bevis i sagen, når det erfares, at der i
sagen forefindes sådanne oplysninger, som skulle have været slettet. Uagtet dette finder
Rigspolitiet den manglende sletning af den omhandlede kommunikation beklagelig, ligesom det ligger Rigspolitiet meget på sinde, at der nu sikres en korrekt håndtering i politiet
af aflyttet kommunikation.

Side 2

Rigspolitiet vil naturligvis gerne mødes med Landsforeningen af Forsvarsadvokater for at
drøfte sagen og besvare eventuelle yderligere spørgsmål, hvis der måtte være et ønske
herom.

Med venlig hilsen
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