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Tematilsyn om 
udeblivelsesdomme  

Anklagemyndigheden har fra 1. marts 2019 til 31. maj 2019 ført et særligt 

tilsyn med, om de skærpede regler om udeblivelsesdomme, som trådte i 

kraft den 1. marts 2017, virker efter hensigten.  

Fire udvalgte politikredse (Københavns Politi, Sydsjællands og Lolland-

Falsters Politi, Østjyllands Politi samt Syd- og Sønderjyllands Politi) har i 

tilsynsperioden ført en manuel oversigt over sager omfattet af de skærpede 

udeblivelsesregler samt foretaget en vurdering af de enkelte sager. 

Politikredsene har løbende afrapporteret om resultaterne af tilsynet til de 

regionale statsadvokater og redegjort for, hvad de har gjort for at 

implementere de skærpede udeblivelsesregler. De regionale 

statsadvokater har afrapporteret tilsynets resultater til Rigsadvokaten.   

3. juli 2019 



Tilsynets hovedresultater 

 Der er i tilsynsperioden identificeret 171 sager, hvor den tiltalte er 
udeblevet, og de skærpede udeblivelsesregler dermed kan finde 
anvendelse. 

 Anklagemyndigheden har i 145 af de sager fremsat begæring om, at 
sagen skulle fremmes til dom i tiltaltes fravær. Retten har i 143 af 
sagerne imødekommet anklagemyndighedens begæring. 

 I de resterende 26 sager har anklagemyndigheden i 14 sager ikke 
fremsat begæring om at fremme sagen på grund af formelle årsager 
(manglende forkyndelse, lovligt forfald hos tiltalte eller vidner mv.). I 
12 af de 26 sager har anklagemyndigheden ikke fremsat begæring om 
at fremme sagen på grund af materielle årsager (manglende 
oplysninger til identifikation af tiltalte, manglende vidneindkaldelse i 
erkendte forhold eller tiltaltes forklaring var nødvendig).   

 

 

Initiativer og udviklingstiltag 
Alle anklagere i de fire politikredse er blevet vejledt om brugen af de 
skærpede udeblivelsesregler bl.a. på møder i anklagemyndigheden eller 
via nyhedsbrev. Det er samtidig blevet understreget, at muligheden for at 
benytte de skærpede udeblivelsesregler skal tænkes ind i forbindelse med 
forberedelsen og tilrettelæggelsen af sagen og bevisførelsen. To 
politikredse har derudover iværksat undervisning på området.  

I forlængelse af tilsynet vil de regionale statsadvokater drøfte spørgsmålet 
om indkaldelse af vidner til første retsmøde i erkendte forhold med alle 
politikredse, ligesom statsadvokaterne vil udbrede resultaterne af tilsynet 
til alle politikredse og sikre, at der er fortsat fokus på området i alle kredse.  
 

 
Rigsadvokatens bemærkninger 
Rigsadvokaten finder resultatet af tematilsynet tilfredsstillende, idet 
tilsynet viser, at de skærpede udeblivelsesregler ser ud til at virke efter 
hensigten.  

Tematilsynet giver derfor ikke anledning til iværksættelse af yderligere 
initiativer eller udviklingstiltag. 

Rigsadvokaten har noteret, at de regionale statsadvokater fortsat vil sikre 
fokus på området i alle landets politikredse.   
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