31. marts 2022

STRAFFERETSKONFERENCEN

DE NYESTE TENDENSER OG VIGTIGSTE TEMAER

Aktuel udvikling i strafferetten, tekniske beviser, DNA, teledata og Encro-chat,
ATEA-sagen og særligt fokus på rigsret, kommissions- og advokatundersøgelser
Tilmeld dig på juc.dk/SR22

I SAMARBEJDE MED
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31. marts 2022

DEN ÅRLIGE
STRAFFERETSKONFERENCE
I samarbejde med Højesteret og Rigsadvokaten arrangerer JUC for femte år i træk
den årlige Strafferetskonference, der samler aktørerne på området til en dag med
fokus på centrale og højaktuelle problemstillinger inden for strafferetten.
Strafferet og straffeproces er under konstant forandring, og det kræver meget at holde sig
opdateret på alle udviklinger, aktuelle spørgsmål og nye principielle domme og afgørelser.
Strafferetskonferencen er et forum, der kan tilbyde dette overblik, og JUC samarbejder
med nogle af de mest centrale aktører på området - Højesteret, Advokatsamfundet og
Rigsadvokaten - på at sætte de mest aktuelle og betydelige spørgsmål på dagsordenen og
få dem belyst af de stærkeste eksperter og centrale parter.
Det er derfor årets vigtigste begivenhed for opdatering og netværksdannelse for advokater, anklagere, forskere, dommere, offentlige myndigheder m.fl. inden for det strafferetlige
område.
I år sættes der bl.a. spot på de højaktuelle problemstillinger om tekniske beviser, e.g. DNA,
teledata og Encro-chat, nye vigtige linjer fra Menneskerettighedsdomstolen, ATEA-sagen
samt spørgsmål om retssikkerhed og validitet i kommissionsundersøgelser og advokatundersøgelser, og deres aktuelle anvendelse og betydning for de involverede.
Du kan se yderligere om konferencens indhold, talere og centrale temaer i denne folder.
Vi glæder os til at byde dig velkommen på konferencen.
Med venlig hilsen

Anders Chr. Loiborg Larsen
Conference Manager
E-mail: acl@juc.dk
Direkte: 26 77 05 81

EN RÆKKE AF DE MEST AKTUELLE OG
CENTRALE STRAFFERETSEKSPERTER

Thomas Rørdam

Dommer og præsident for Højesteret
Ordstyrer på konferencen

Talere
Thomas Rørdam

Jan Reckendorff

Jon Fridrik Kjølbro

Jens Peter Christensen

Dommer og præsident
Højesteret

Dommer og vicepræsident
Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol

Andrew Hjuler Crichton
Generalsekretær
Advokatsamfundet

Rigsadvokat
Rigsadvokaten

Højesteretsdommer
Højesteret

Allan Ohms

Advokat og partner
Forum Advokater

Kåre Pihlmann

Advokat (H) og næstformand i
Landsforeningen af Danske
Forsvarsadvokater
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Afholdes kl. 08.30 – 17.00 på
Radisson Collective Hotel Royal
Hammerichsgade 1, 1611 København
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OM KONFERENCEN
Udbytte

Konferencen centrerer sig om de seneste nyheder inden for strafferetten, der
belyses fra alle vinkler. Du opdateres på de væsentligste områder inden for
strafferet og straffeproces og får en unik indsigt fra nogle af de mest centrale
eksperter på det strafferetlige område.

Formål

Konferencen samler alle, der arbejder aktivt med strafferet – fra forsvarsadvokater, anklagere, dommere og andre jurister og interesserede, som ønsker
en 360-graders opdatering inden for strafferet og straffeproces belyst af de
centrale aktører på området. På konferencen har du desuden mulighed for at
møde de forskellige procesparter inden for området, få en central opdatering
og netværke med aktørerne på tværs af feltet.

Målgruppe

Strafferetsadvokater, dommere, anklagemyndigheden, forskere, ministerier
m.v., som arbejder med strafferet og straffeproces.

Indhold

På konferencen gennemgår vi tendenser og aktuelle temaer i den strafferetlige
udvikling – herunder vigtige straffesager, kriminalisering af nye områder, skelsættende sager inden for kriminalitet samt afgørelser fra domstolene.

4

Konferencen centrerer sig om den seneste udvikling inden for strafferetten
og sætter spot på aktuelle emner som f.eks. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, problematikker om tekniske beviser, teledata og DNA,
retssikkerhed ifm. advokatundersøgelser og kommissionsundersøgelser,
procesretlige spørgsmål om bl.a. anklageskrift mm.
- dvs. de mest højaktuelle emner ift. strafferetten.

Obligatorisk efteruddannelse

Konferencen kan godkendes til at opfylde kravet om obligatorisk efteruddannelse for advokater.
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KONFERENCENS PROGRAM
08.30

Velkomst og morgenmad

09.00

Åbning af konferencen
v/JUC

09.05

Aktuelle sager i strafferetten og straffeprocessen
Thomas Rørdam, Højesteret
Indlægget går tæt på en række udvalgte og særligt relevante emner og
domme inden for strafferet og straffeproces og sikrer, at du får et opdateret
helikopterperspektiv på den vigtigste udvikling, herunder f.eks. domstolenes aktuelle linje og nye retninger inden for straffesager.

09.50

Nyere praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
Jon Fridrik Kjølbro, dommer, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
I dette indlæg præsenterer Jon Fridrik Kjølbro vigtige juridiske temaer og
centrale spørgsmål fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol samt
nyere principielle afgørelser med betydning for strafferetlige principper og
spørgsmål i dansk retspraksis.

10.40

Pause

11.00

Tekniske beviser – Bevistilsynet og håndtering af DNA og teledata
Jan Reckendorff, Rigsadvokaten
Tekniske beviser har i mange år været en integreret del af bevisførelsen i
straffesager. Problemer med brug af DNA og sagen om fejlagtig anvendelse
af teledata i bevisførelsen har imidlertid rejst nogle kritiske problemstillinger,
der bl.a. har ført til oprettelsen af Bevismiddeltilsynet.
Jan Reckendorff diskuterer her Bevismiddeltilsynets rolle og betydning for
anvendelse af tekniske beviser og kigger nærmere på den nyligt afsluttede
undersøgelse af DNA som bevis i 3450 straffesager.

12.00

Frokost

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ WWW.JUC.DK/SR22
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13.00

Advokatundersøgelsen - domme eller et partsindlæg i Metoo-sagerne
Andrew Hjuler Crichton, generalsekretær, Advokatsamfundet
De mange Metoo-sager, har vist, at brugen af advokatundersøgelser kan have store
konsekvenser for den enkelte, hvilket har rejst en debat, om deres anvendelse og
behov for at tydeligøre rammer og forventninger.
Advokatrådet har derfor nedsat en arbejdsgruppe, der skal fastsætte tydeligere
rammer for, hvordan undersøgelserne gennemføres.
Andrew Hjuler Cricthton diskuterer her advokatundersøgelsen som redskab og
gennemgår arbejdsgruppens vigtigste konklusioner.

13.45

Retssikkerhed og god advokatskik under pres ifm. advokatundersøgelser
Allan Ohms, advokat og partner, Forum Advokater
Allan Ohms har i en årrække været skeptisk overfor brugen af advokatundersøgelser. I indlægget stilles spørgsmål ved advokatundersøgelsens formål, anvendelse
og retssikkerhed, politiske dagsordener og økonomiske interesser med inspiration
fra Metoo-sager, banksager og politikersager.

14.30

Pause

14.45

Kommissionsundersøgelsen som grundlag for rigsretssagen
Jens Peter Christensen, dommer, Højesteret
De mange undersøgelseskommissioner, som har set dagens lys gennem de senere
år, har fremkaldt en debat om forskellige sider af dette kontrolinstrument.
Ikke mindst har kommissioner, der kan lede til rigsretssager som den verserende
mod Inger Støjberg og Minkkommissionen stor politisk bevågenhed, og rejser
centrale principielle spørgsmål om deres juridiske validitet.

15.45

Centrale juridiske dilemmaer i ATEA-sagen og Encro-chat som bevismiddel
Kåre Pihlmann, advokat (H) og næstformand i Landsforeningen af forsvarsadvokater
ATEA-sagen er blevet kaldt danmarkshistoriens største sag om bestikkelse. Sagen
er dog ikke mindst spektakulær pga. af en række juridiske genvordigheder, og finder således først sin endelige afslutning i februar 2022, idet Højesteret har hjemvist
sagen til Østre Landsret. Kåre Pihlmann har repræsenteret en af de hovedtiltalte
og giver her sin udlægning af sagens forløb og de centrale juridiske spørgsmål,
herunder krav til anklageskrift, ændret subsumption i anken m.v.
Som en særlig vinkel på dagens agenda om tekniske beviser vil Kåre Pihlmann
afslutningsvis knytte nogle kommentarer til en række betænkeligheder ved anvendelsen af Encro-chat som bevismiddel.

16.45

Dagens rundes af
Thomas Rørdam, Højesteret
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KURSER, NETVÆRK
OG KONFERENCER
JUC ER DEN FØRENDE UDBYDER AF JURIDISK
EFTERUDDANNELSE I NORDEUROPA
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