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Spørgsmål nr. 1189 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren oplyse i procent og antal, hvor mange retssager 

der årligt bliver udsat, fordi tiltalte af den ene eller anden grund 

ikke møder frem til retsmødet som planlagt, og supplerende op-

lyse hvad udeblivelsen koster økonomisk samt i personaleti-

mer?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Domstolsstyrelsen, der har oplyst følgende:

”Domstolsstyrelsen er ikke i besiddelse af data, der viser ande-

len eller antallet af, hvor mange retssager der årligt bliver udsat, 

eller hvad årsagen er hertil. Domstolsstyrelsen kan således ikke 

svare på, hvor mange sager der årligt bliver udsat, fordi tiltalte 

ikke møder i retten som planlagt.

 

Det er vanskeligt at opgøre det præcise omfang af omkostnin-

gerne forbundet med, at et retsmøde bliver udsat, fordi tiltalte 

ikke møder i retten. Det vil variere fra sag til sag samt være af-

hængigt af, i hvor god tid retten bliver bekendt med, at tiltalte 

ikke giver møde. 

Driftsomkostningerne forbundet med gennemførelsen af en gen-

nemsnitlig domsmandssag med én tiltalt, to vidner, to doms-

mænd og én forurettet er ca. 10.000 kr. Hertil kommer sagsrela-

terede omkostninger, bl.a. honorering af domsmænd, som hver 

modtager 1.100 kr. for hver påbegyndt retsdag. 

Driftsomkostningerne og de sagsrelaterede omkostninger udgør 

tilsammen det beløb, som domstolene ved aflysning af en ho-

vedforhandling risikerer at skulle afholde, uden at sagen er be-

handlet som planlagt. Beløbet afhænger dog af, i hvor god tid 

retsmødet udsættes, herunder om retten eksempelvis kan nå at 

give domsmændene besked om udsættelsen, inden de tager 

hjemmefra, og i hvilket omfang den afsatte tid til retsmødet i 

øvrigt kan nyttiggøres til andre aktiviteter. Hvis udsættelsen af 

sagen således sker flere dage før det planlagte retsmøde, vil ud-

giften være væsentligt mindre, end hvis udsættelsen sker på 

selve dagen, idet den ledige tid i kalenderen typisk vil kunne 

nyttiggøres til andre aktiviteter. 

Domstolsstyrelsen har ikke en opgørelse over antallet af perso-

naletimer, der anvendes på omberammelse af sager, der skyldes, 

at tiltalte ikke møder i retten. 
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Danmarks Domstole har i strategien for 2019-2022 videreført et 

mål om korte sagsbehandlingstider, og straffesagskæden indgår 

som et strategisk tema i strategien. Danmarks Domstole har så-

ledes stort fokus på tiltag, der kan bidrage til at nedbringe sags-

behandlingstiderne, og herunder mindske antallet af aflyste og 

udsatte retsmøder.”
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