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Hovedpointer

1. Der skal flere ressourcer til nu – både dommere og øvrigt 
personale, ressourcer til it-udvikling og til de fysiske rammer

2. Domstolene henter mere end de koster – Indtægter på 9,1 mia. kr. 
(8,7 mia. kr. tinglysningsafgift + 0,4 mia. kr. retsafgift i 2022). 
Udgifter inkl. sagsgodtgørelser og fri proces er 2,7 mia. kr.

3. Hav fokus på alle typer sager – civile sager, skiftesager og 
familieretlige sager er vigtige for retsfølelsen (Det kan tage fire 
måneder bare at få udleveret et dødsbo til behandling – alt er låst)



Hovedpointer -2 

4. Hele retssystemet er forbundne kar – der er ikke kun en 
straffesagskæde men en direkte sammenhæng til alle andre sager

5. Lad retterne prioritere selv – det vil skabe bedre sagshåndtering

6. Opdel straffesager med mange tiltalte – de store sager har alt for 
stor kompleksitet, som bl.a. fører til mange aflysninger og alt for 
mange involverede

7. Gennemfør flere retsmøder i sager, selv om tiltalte udebliver – der 
skal være tale om udeblivelse uden gyldig grund



Hovedpointer - 3

8. Overbook retsmøder ved retter med mange retssale og dommere 
– få udnyttet kapaciteten , når der næsten altid er aflysninger

9. Gør mere brug af retsmægling – det kan løse sager hurtigere, og 
der er også et korps advokater, der er retsmæglere

10. Øget adgang for tiltalte til at vedtage en sanktion uden fysisk 
fremmøde – kan spare tid og ressourcer ved at undgå retsmøder



Hovedpointer - 4

11. Øget anvendelse af teknologi og kunstig intelligens som 
beslutningsstøtte for dommere – kan give hurtigere overblik og 
gøre det hurtigere at skrive dommene

12. Det er ikke advokaterne, der er problemet – det er ikke 
kalenderproblemer hos advokaterne, der er problemet, det er 
berammelsestiderne generelt og politiets og anklagemyndighedens 
forberedelse af sagerne, der tager tid

13. Danmark i balance – fint med bitingsteder, men det koster
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