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19. April 2023 

Strafferetskonferencen 
De nyeste tendenser og vigtigste sager
 
Aktuelle udviklingstendenser i strafferetten, vigtige principielle 
sager fra Højesteret og Landsretterne, ny lovgivning, ny forskning,   
tekniske bevismidler, pres på straffeprocessen mm.
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I samarbejde med Landsretten, Statsadvokaten og Rigsadvokaten arrangerer JUC for 
sjette år i træk den årlige Strafferetskonference, der samler alle de centrale aktører 
til en dag med fokus på aktuelle sager og emner inden for strafferetten.

Strafferet og straffeproces er under konstant forandring, ikke mindst i de senere år, hvor en 
række spektakulære sager, ny lovgivning og nye værktøjer har ændret både retsprincipper 
og straffeprocesser på centrale områder.

Strafferetskonferencen giver overblik over alle de væsentlige tendenser og afgørende 
sager på området og sætter de mest aktuelle og betydelige spørgsmål på dagsordenen. 

Konferencen har i 2023 fået helt nyt lederskab, idet vi med stolthed kan præsentere 
landsdommer Mikael Sjöberg og vicestatsadvokat Gyrithe Ulrich som de nye ledere for 
konferencen, og som hermed vil sætte agendaen konferencen gående fremad.
 
De to overtager således lederskabet fra tidl. Højesteretspræsident Thomas Rørdam, der 
har stået i spidsen for konferencen i en årrække. Han slipper hermed tøjlerne, men vi kan 
med stor glæde meddele, at han vil bidrage på årets konferencen med et indlæg, der giver 
overblik over de vigtigste principielle straffesager fra Højesteret i det forløbne år. 
 
Det er årets vigtigste begivenhed for opdatering, erfaringsudveksling og netværksdannel-
se for advokater, anklagere, forskere, dommere, offentlige myndigheder m.fl. og dermed 
en mulighed for at møde de forskellige procesparter på tværs af hele det strafferetlige felt.
 
Vi glæder os til at byde dig velkommen på konferencen.

Med venlig hilsen

Strafferettens faglige forum 

Anders Chr. Loiborg Larsen

Conference Manager

E-mail: acl@juc.dk  

Direkte: 26 77 05 81
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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 forsvarsadvo-
kater, anklagere, dommere og andre jurister og interesserede, som ønsker en 
360-graders opdatering inden for strafferet og straffeproces.
På konferencen har du ligeledes mulighed for at møde de forskellige proces- 
parter, få en central opdatering og netværke med aktørerne på tværs af det 
strafferetlige område.

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

Konferencen centrerer sig om den seneste udvikling inden for strafferetten og 
sætter spot på aktuelle emner som f.eks. principielle sager fra Højesteret og 
landsretterne, pres på domstolene, bevismiddeltilsyn, samtykke, kvindedrab, 
bistandsadvokatens rolle, forsvarsadvokatens perspektiver  mv.

Konferencen har i år fået nyt lederskab og det er med stor glæde, at vi kan 
præsentere Mikael Sjöberg, Landsdommer i Østre Landsret og Gyrithe Ulrich, 
Vicestatsadvokat, som de nye ledere og facilitatorer for konferencen.
 
Det er mao. to af de mest centrale og engagerede profiler inden for strafferet-
ten, der fremover sætter agendaerne, temaerne og talerne samt ikke mindst vil 
styre debatterne, og lede os sikkert igennem konferencens program.
 
Med deres store erfaring fra hver deres position i domstole, politi og anklage-
myndighed kommer de med forskellige faglige fokuspunkter, der vil give ny 
dynamik og spændende nye vinkler og temaer til konferencens agendaer.

Om konferencen

Nyt lederskab sætter agendaen 
for konferencen

Mikael Sjöberg
Landsdommer 
Østre Landsret

Gyrithe Trautner Ulrich
Vicestatsadvokat

Anklagemyndigheden
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Konferencens program
Velkomst og morgenmad

Åbning af konferencen
v/JUC

Vigtigste teamer og udviklingstendenser i strafferetten 
Michael Sjöberg, Østre Landsret og Gyrithe Ulrich, Anklagemyndigheden
Konferencens nye lederskab sætter scenen og giver deres overblik og indspil  
til de vigtigste aktuelle strafferetlige temaer, sager og perspektiver.

Centrale, principielle straffesager fra Højesteret 
Thomas Rørdam, tidl. Højesteretspræsident
Indlægget giver et overblik og en fokuseret gennemgang af de vigtigste, 
principielle strafferetlige sager fra Højesteret i det forløbne år.

Pause

Aktuelle domme fra Landsretterne
Birgitte Grønborg Juul og Mikael Sjöberg, landsdommere, Østre Landsret
Nyeste landsretpraksis inden for udvalgte emner.
fferetlige område fra landsretterne.
Status på sager om samtykke og psykisk vold
Gyrithe Ulrich, vicestatsadvokat,Anklagemyndigheden
Her får du et hurtigt overblik over udviklingen i retspraksis for de to nye love 
om samtykke og psykisk vold.

Status fra det Uafhængige Tilsyn med Bevismidlier
Charlotte Storgaard, direktør, Det Uafhængige Tilsyn med Bevismidler
Det Uafhængige Tilsyn med Bevismidler (Bevismiddeltilsynet) fører tilsyn med 
politiets og anklagemyndighedens behandling af tekniske beviser. Bevismid-
deltilsynet kom i drift i 2022, og her får vi et indblik i tilsynets organisering, 
deres opgaver og fokuspunkter i det aktuelle arbejde, herunder det igangvæ-
rende tematiske tilsyn med behandlingen af DNA-beviset. 

Frokost

08.30

09.00

09.15

09.30

10.15

10.30 

11.15

11.30

12:00

Intro om regeringens handlingsplan for kvindedrab 
Gyrithe Ulrich, Vicestatsadvokat, Anklagemyndigheden 
Gyrithe Ulrich sætter scenen for eftermiddagens agenda og adresserer de vigtigste 
punkter i regeringens handlingsplan for kvindedrab.

En forudsigelig forbrydelse  
Asser Hedegård Thomsen, retsmediciner, Aarhus Universitet  
Line Vaaben, journalist og redaktør, Politiken
Her fremlægger Asser Thomsen og Line Vaaben de vigtigste indsigter og kon-
klusioner i deres opsigtsvækkende bog "En forudsigelig forbrydelse, Kvindedrab i 
Danmark", som dykker dybt i underliggende mønstre og faktorer bag kvindedrab 
baseret på Asser Thomsens forskning i det alvorlige emne og hans ph.d. afhandling 
"Drab i Danmark 1992-2016".

Bistandsadvokatens perspektiver i straffesager
Stine Dahl, advokat, Aurora Advokatfirma
I dette indlæg sættes der fokus på de særlige udfordringer, bistandsadvokaterne 
oplever i takt med, at der er større fokus på at bistå de forurettede i straffesagerne.

Pause

Hvor er strafferetten og straffeprocessen på vej hen? 
Jan Reckendorff, Rigsadvokaten
I dette indlæg sættes bl.a. fokus på sagsbehandlingstiderne og mulighederne for, 
at de forskellige aktører i straffesagen bidrager til en hurtigere og mere effektiv 
straffeproces.
Endvidere adresseres andre aktuelle emner fra anklagemyndigheden, herunder 
praksis omkring nedlæggelse af udvisningspåstande mm.

Perspektiver fra Forsvarsadvokatens bord
Henrik Stagetorn, forsvarsadvokat, Stagetorn Advokater
Dagens rundes af 
Gyrithe Ulrich, Anklagemyndigheden og Michael Sjöberg, Østre Landsret

13.00

13.15

14.10

14.45

15:15

16.00

16.45

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ WWW.JUC.DK/SR23
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