
 
 

 

 

 

 

 

 

2020 

Opsamling på tematilsyn om 

tekniske beviser 
Det er afgørende, at der er tillid til vores retssystem. Det indebærer, at de 

beviser, som politiet og anklagemyndigheden fremlægger i straffesager, 

har høj kvalitet. Det gælder også brugen af tekniske beviser. 

 

De regionale statsadvokater har i 2020 gennemført et særligt tilsyn med 

politikredsenes brug af tekniske beviser i straffesager. 

 

Formålet med tilsynet har været at sikre en større opmærksomhed på 

kvaliteten af de tekniske beviser i straffesagerne og generelt sætte fokus på 

legalitetssikringen i den forbindelse. 

 

De regionale statsadvokater har også i forbindelse med behandlingen af 

ankesager haft fokus på brugen og kvaliteten af tekniske beviser samt i 

relevante tilfælde givet feedback til politikredsene herom. 

 

Endelig har de regionale statsadvokater løbende i 2020 overvejet, om der 

har været behov for mere generelt at drøfte brugen af tekniske beviser med 

politikredsene. 
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Tilsynets hovedresultater 

 

• De regionale statsadvokater har godkendt politikredsenes 

retningslinjer for kvalitetssikringen af de tekniske beviser, der 

anvendes i straffesager, og i alle tilfælde fundet disse 

fyldestgørende. 

• Der har været anvendt tekniske beviser i ca. 750 ankesager i 2020, 

herunder ca. 1450 tekniske beviser af forskellig karakter.   

• I ca. 95 procent af sagerne har statsadvokaterne fundet brugen af 

de tekniske beviser i straffesagerne tilfredsstillende.  

• Tilsynet har overordnet vist, at de tekniske beviser generelt har en 

høj kvalitet, og der er i løbet af 2020 konstateret meget få mangler.  

__________________________________________________ 
 

Initiativer og udviklingstiltag 

Alle politikredse har i overensstemmelse med tilsynsplanen udarbejdet 

retningslinjer for kvalitetssikringen af de tekniske beviser, der anvendes i 

straffesager. Statsadvokaterne har i alle tilfælde fundet retningslinjerne 

fyldestgørende. 

 

Statsadvokaterne har desuden givet feedback og udbredt best practice 

vedrørende politikredsenes retningslinjer. 

 

Derudover har flere politikredse udarbejdet yderligere lokale vejledninger 

og actioncards på området samt iværksat undervisningstiltag, gennemført 

lokale analyser og udbredt læringspunkter. Endelig har enkelte kredse 

nedsat arbejdsgrupper, der skal optimere politikredsenes håndtering og 

kvalitetssikring af de tekniske beviser. 

 

Alle politikredse har ligeledes gennemført en stikprøvekontrol på 

området. Resultatet heraf underbygger resultaterne af statsadvokaternes 

tilsyn.  

_________________________________________________ 
 

 

 

 



 
 

Statsadvokaternes bemærkninger 

Det er statsadvokaterne vurdering, at der generelt er et stort fokus på, at 

brugen af de tekniske beviser er korrekt, og at alle relevante oplysninger 

vedrørende tekniske beviser fremgår af straffesagen. 

 

Statsadvokaterne har således alene i få tilfælde fundet anledning til at give 

feedback til politikredsene vedrørende de tekniske beviser. Det skal ses i 

sammenhæng med, at der i meget få ankesager i 2020 har været 

indsigelser fra forsvareren vedrørende de tekniske beviser. 

 

De få sager, hvor tilsynet har vist forbedringspotentiale vedrører navnlig 

indhentning af video- og fotomateriale fra eksterne parter. De fejl og 

uhensigtsmæssigheder, som tilsynet har identificeret, dækker over 

forskellige situationer, som f.eks. sager, hvor det ikke er fremgået klart, 

hvem materialet er sikret fra, eller hvor beviserne ikke er sikret 

umiddelbart. Statsadvokaterne har derfor anmodet politikredsene om at 

have et øget fokus herpå.  

 

Samlet set er det således statsadvokaternes vurdering, at resultatet af 

tematilsynet er tilfredsstillende, idet tilsynet viser, at kvaliteten af tekniske 

beviser er høj.  

 

Tematilsynet giver derfor ikke efter de regionale statsadvokaters 

vurdering anledning til iværksættelse af yderligere initiativer eller 

udviklingstiltag. 

 

De regionale statsadvokater vil fortsat i forbindelse med det løbende tilsyn 

sikre fokus på området i alle landets politikredse. 
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