
Kort fortalt

Byretternes sagsbehandlingstider
for straffesager

Konklusion

Justitsministeriet og domstolene har ikke i tilstrækkelig grad understøttet målet om at nedbringe sags-
behandlingstiderne for straffesager i byretterne i perioden 2016-2021. Konsekvensen er, at byretternes 
sagsbehandlingstider fortsat er så lange, at ikke alle sager bliver afsluttet inden for rimelig tid, hvilket 
påvirker både forurettede og tiltalte. 

Statsrevisorerne udtaler 
”Selv om Folketinget har tilført straffesagsområdet resurser og 
har ændret lovgivningen, er det ikke lykkedes for Justitsmini-
steriet og domstolene at nedbringe byretternes lange sagsbe-
handlingstider for straffesager. Det finder Statsrevisorerne 
utilfredsstillende. 

Vi forventer, at årsagerne til de lange og stigende sagsbehand-
lingstider bliver undersøgt nærmere, og at Justitsministeriet 
og Domstolsstyrelsen gennemfører initiativer til at nedbringe 
sagsbehandlingstiderne”.

Væsentligste resultater af undersøgelsen

• Domstolene har til en vis grad opfyldt sine egne mål 
for korte sagsbehandlingstider i byretterne, samtidig 
med at sagsbehandlingstiderne for straffesager er 
steget.

• Justitsministeriet og domstolene har ikke i tilstrække-
lig grad undersøgt årsagerne til de lange sagsbehand- 
lingstider, og Domstolsstyrelsen har kun i begrænset 
omfang iværksat de initiativer, der var besluttet for at 
nedbringe sagsbehandlingstiderne.

Baggrund og formål med undersøgelsen
Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen, fordi sagsbe-
handlingstiderne for straffesager har været stigende over 
en længere periode. Dette på trods af, at Folketinget siden 
2016 har vedtaget lovændringer med det formål at nedbrin-
ge sagsbehandlingstiderne, og at Justitsministeriet og dom-
stolene selv har sat mål om lavere sagsbehandlingstider. 
Lange sagsbehandlingstider for retssager har betydning for 
tilliden til retssystemet og den dømtes retssikkerhed og kan 
føre til, at den dømte af sikkerhedsmæssige hensyn får straf- 
nedsættelse (strafrabat). Justitsministeriet har ikke instruk- 
tionsbeføjelse over for retterne, men er ansvarlig for at ta- 
ge initiativ til at ændre retsplejeloven, hvis den ikke under-
støtter, at sagsbehandlingstiderne er så korte som muligt. 
Ministeriet er desuden ansvarlig for at følge op på, om mi- 
nisteriets eventuelle lovgivningsinitiativer får den effekt, 
som er forudsat i lovgivningen. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Justitsmini-
steriet og domstolene i tilstrækkelig grad har understøttet 
målet om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for straffe-
sager i byretterne i perioden 2016-2021.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for straffesager er 
steget med 76,2 % siden 2016 og var i 2021 på 196,5 dage. 
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Domsmandssager – sager

Sager uden domsmænd, herunder
bødesager, hvor der afholdes rets-
møde – sager

Nævningesager – sager

Tilståelsessager – sager

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for straffesager med retsmøde fordelt på sagstyper i 2016, 2019 og 2021

Læs hele rapporten på www.rigsrevisionen.dk. Kontakt Rigsrevisionens 
pressechef Lisbeth Sørensen på tlf. 33 92 85 06/ls@rigsrevisionen.dk 
eller Statsrevisorernes sekretariatschef Gitte Korff på tlf. 33 37 59 85/
gitte.korff@ft.dk for yderligere information.


