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Sletning af samtaler med personer, der efter retsplejelovens § 170 er udelukket fra at afgive forklaring (klientsamtaler)
Under henvisning til Rigspolitiets pressemeddelelse, der blev offentliggjort den 29. juni
2020 (”Gennemgang skal sikre korrekt sletning af alle advokat/klientsamtaler”), har Landsforeningen af Forsvarsadvokater ved brev af 25. november 2020 rettet henvendelse til
Rigspolitiet og anmodet om svar på en række spørgsmål vedrørende klientsamtaler.
Rigspolitiet kan i den forbindelse oplyse, at Rigspolitiet i juni 2020 – på baggrund af en
konkret sag – bl.a. besluttede, at Rigspolitiet i samarbejde med politikredsene mv. skulle
gennemgå samtlige sager, hvor politikredsene siden det nuværende aflytningssystems indførelse i 2017 har anmodet om sletning af klientsamtaler. Rigspolitiet orienterede Justitsministeriet herom ved redegørelse af 11. juni 2020, der blev videresendt til Folketingets
Retsudvalg den 29. juni 2020. På baggrund af Rigspolitiets redegørelse afgav Rigsadvokaten en udtalelse til Justitsministeriet.
Justitsministeriets orienteringsbrev til Folketingets Retsudvalg, Rigspolitiets redegørelse
og Rigsadvokatens udtalelse i sagen kan findes på Folketingets hjemmeside på dette link:
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/reu/bilag/473/index.htm
For så vidt angår den praktiske fremgangsmåde i forbindelse med opsætning af aflytninger
og sletning af klientsamtaler, opgørelse af omfanget af manglende sletning af klientsamtaler i politiets nuværende aflytningssystem, eventuelle strafferetlige konsekvenser samt
fremadrettede tiltag mv. kan Rigspolitiet henvise til Rigspolitiets redegørelse af 11. juni
2020.
Rigspolitiet har ikke ud over ovennævnte sag kendskab til konkrete straffesager, hvor klientsamtaler, der skulle have været slettet, har været fremlagt eller forsøgt 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.
Rigspolitiet er på nuværende tidspunkt i færd med at indsamle oplysninger om resultatet
af sagsgennemgangen i politikredsene mv. Ud fra de oplysninger vil Rigspolitiet udarbejde
en redegørelse til Justitsministeriet. I det omfang Landsforeningen af Forsvarsadvokater
ikke ved nærværende brev har fået svar på de stillede spørgsmål, forventer Rigspolitiet at
kunne besvare eventuelle resterende spørgsmål inden udgangen af første kvartal af 2021.

Besvarelse af eventuelle spørgsmål til konkrete sager skal ske ved henvendelse til den
relevante politikreds.

Med venlig hilsen
Mikael Wern
ledende politiinspektør
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