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Brugen og omfanget af varetægtsfængsling er et tilbagevendende spørgsmål, som optager 
både fagfolk og politikere, medier mfl. Der er tale om en grundlæggende afvejning mellem 
hensynet til individets retssikkerhed og hensynet til kriminalitetsbekæmpelsen. Der kan 
opstilles nogle grundsynspunkter bag anvendelse af varetægtsfængsling, herunder først og 
fremmest hensynet til straffesagens gennemførelse. Andre hensyn kan være præventive grunde 
og hensynet til befolkningens retsfølelse. Den faktiske brug af varetægtsfængsling afhænger 
både af de gældende lovregler og den praktiske tilgang til anvendelsen af varetægtsfængsling 
i retssystemet. Når det gælder varigheden af varetægtsfængslinger, er en traditionel juridisk 
regulering nærliggende, men lige så væsentlig er det organisatoriske fokus på at effektivisere 
og målrette sagsgange og processer i bl.a. politiet og anklagemyndigheden. Herudover har alle 
retsvæsenets aktører – dvs. også domstole og forsvarere – et ansvar for at begrænse varigheden 
af varetægtsfængslinger mest muligt. Og måske kan man se nærmere på mulighederne for at 
anvende alternativer til varetægtsfængsling. 

1. Indledning

Temaet er i programmet for Det Nordiske Juristmøde meget rammende formuleret som et 
spørgsmål: hvornår bør man varetægtsfængsle? Brugen og omfanget af varetægtsfængsling 
er nok ét af de mest diskuterede spørgsmål inden for straffeprocessen, og der er gennem 
årene taget flere forskellige initiativer i bl.a. Danmark med det formål at begrænse omfanget 
af varetægtsfængslinger. Senest fremgår det af det nuværende regeringsgrundlag fra oktober 
2011, at den danske regering ønsker at nedbringe omfanget af varetægtsfængslinger.

Brugen af varetægtsfængsling – og dermed spørgsmålet om, hvornår man bør 
varetægtsfængsle – kan anskues fra flere synsvinkler. 

Man kan behandle spørgsmålet stringent juridisk: Hvad går reglerne ud på, og er 
betingelserne for varetægtsfængsling opfyldt i den konkrete sag? Det vil som regel være 
tilgangen for de professionelle praktikere – dommeren, anklageren, politibetjenten, forsvareren. 
Og selv om han eller hun nok sjældent anskuer det juridisk, er det også de spørgsmål, som 
trænger sig på for den sigtede, som måske står over for at blive varetægtsfængslet. Tilgangen 
er i princippet den samme, når man mere teoretisk beskriver og analyser, hvad der er gældende 
ret på området. 

En anden tilgang er den mere retspolitiske, som handler om, i hvilket omfang man 
bør varetægtsfængsle. Det tema rejser en række spørgsmål, hvor nogle svar kan hentes 
i faglige og juridiske overvejelser, mens andre må hentes i grundlæggende retspolitiske og 
retssikkerhedsmæssige hensyn og valg. 

Jeg vil i dette oplæg søge at pege på nogle hovedsynspunkter, som kan indgå i de 
videre drøftelser på Nordisk Juristmøde om brugen af varetægtsfængsling. Det er ikke tanken at 
søge at give en udtømmende gennemgang eller ”at komme til bunds” i de enkelte synspunkter. 
Mine bemærkninger vil i vidt omfang tage udgangspunkt i det system, som jeg kender bedst, 
og jeg vil derfor starte med en helt kort oversigt over varetægtsfængsling i Danmark. Jeg 
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vil ikke foretage en nærmere sammenligning med reglerne i de andre nordiske lande, men 
bemærker blot, at reglerne på en række punkter bygger på de samme hovedprincipper, men at 
der samtidig er en række forskelle på landenes ordninger. Jeg vil derefter vende mig mod nogle 
hovedsynspunkter, når det gælder brugen af varetægtsfængsling, navnlig hvornår der kan ske 
varetægtsfængsling og hvor længe. Jeg vil afslutningsvis søge at opstille nogle teser, der kan 
danne grundlag for en videre drøftelse af brugen af varetægtsfængsling. 

Jeg har valgt at afgrænse bemærkningerne til varetægtsfængsling inden dom i første instans. 
Varetægtsfængsling efter dom (under eventuel anke eller indtil straffuldbyrdelse kan iværksættes) 
falder udenfor.1 Det samme gør f.eks. regler om varetægtsfængsling ved overtrædelse af vilkår 
i betingede domme2 og fængsling efter regler i udlændingelovgivningen.3 Jeg har desuden 
valgt at koncentrere mig om varetægtsfængsling som sådan, og spørgsmålet om anvendelse af 
isolationsfængsling falder dermed også udenfor.

 2. Varetægtsfængsling i Danmark4

2.1. Den danske retsplejelov (§ 762, stk. 1) opstiller en række betingelser for, hvornår der kan 
ske varetægtsfængsling under behandlingen af en straffesag. Der gælder dels nogle generelle 
krav, som skal opfyldes i alle sager, dels nogle alternative betingelser, hvor blot mindst én skal 
være opfyldt.

Varetægtsfængsling kan kun ske, hvis der er tale om kriminalitet af en vis grovhed 
(kriminalitetskravet). Der skal være tale om en lovovertrædelse, hvor strafferammen er mindst 
fængsel i 1 år og 6 måneder (og som er undergivet offentlig påtale). Det giver mulighed for 
varetægtsfængsling for en række overtrædelser af straffeloven, f.eks. tyveri, simpel vold, 
brugstyveri af bil og hærværk. 

Det afgørende er strafferammen for lovovertrædelsen og ikke den straf, som kan 
forventes udmålt i den konkrete sag. Varetægtsfængsling kan dog kun ske, hvis straffes 
kan ventes at blive fængsel i mere end 30 dage (§ 762, stk. 3). Der kan altså ikke ske 
varetægtsfængsling i sager om mindre alvorlige lovovertrædelser.

Varetægtsfængsling forudsætter, at der er begrundet mistanke mod den pågældende 
(mistankekravet). Dette krav er bl.a. beskrevet sådan, at der skal foreligge objektive data, som 
med betydelig styrke peger mod sigtede som skyldig, og at sandsynligheden for, at sigtede har 
begået forbrydelsen, skal være større end sandsynligheden for, at sigtede er uskyldig.5

Varetægtsfængsling kan kun ske, hvis det er i overensstemmelse med 
proportionalitetsgrundsætningen, som er lovfæstet i § 762, stk. 3. Varetægtsfængslingen må 
ikke stå i misforhold til den forvoldte forstyrrelse af sigtedes forhold, sagens betydning og den 
retsfølge, som kan forventes, hvis han eller hun findes skyldig. Det kan f.eks. være konkrete 
omstændigheder vedrørende den sigtedes personlige forhold, som gør varetægtsfængsling til 

1  Den danske retsplejelovs § 769.
2  Den danske retsplejelovs § 763.
3  Den danske udlændingelovs § 35.
4  Der findes en righoldig litteratur om reglerne om varetægtsfængsling. Der kan bl.a. henvises til Kommenteret Ret-

splejelov (9. udgave, 2013), bind III, s. 183 ff., Eva Smith mfl.: Straffeprocessen (2. udgave, 2008), s. 536 ff., Eva 
Smith: Straffeproces – grundlæggende regler og principper (7. udgave, 2013), s. 66 ff., og Hans Gammeltoft-Hansen: 
Strafferetspleje, bind II (1989), s. 128 ff.

5  Se f.eks. Eva Smith mfl.: Straffeprocessen, s. 538. Jørgen Jochimsen: Grundlovsforhøret (2010), s. 139 ff., indeholder en 
nærmere gennemgang af mistankekravet bl.a. ved forskellige forbrydelser.
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et uforholdsmæssigt indgreb så som sigtedes alder eller sygdom eller forhold hos nærtstående.6 
Varetægtsfængsling er som nævnt udelukket, hvis straffen ikke ventes at overstige 30 dage, 
men også herudover skal der lægges vægt på den forventede sanktion, hvilket især kan få 
betydning ved spørgsmålet om forlængelse af en varetægtsfængsling. Nævnes kan her også 
EMRK artikel 5, stk. 1, litra c, jf. stk. 3, hvorefter enhver, der er fængslet, har ret til at få sin 
sag pådømt inden for en rimelig frist eller blive løsladt.

Varetægtsfængsling kan herefter ske, hvis mindst én af følgende fængslingsbetingelser 
er opfyldt (indikationskravet - § 762, stk. 1, nr. 1–3): flugtfare, gentagelsesfare eller 
påvirkningsfare (kollusionsfare). I alle tre tilfælde er kravet, at der er ”bestemte grunde” til at 
antage, at faren er til stede.

2.2. Den danske retsplejelov indeholder desuden en anden regel om varetægtsfængsling, den 
såkaldte retshåndhævelsesarrest (§ 762, stk. 2). Hensynet til retshåndhævelsen skal her forstås 
som hensynet til befolkningens almindelige retsfølelse.7 

Retshåndhævelsesarrest kan anvendes i to forskellige situationer. Det er i begge 
tilfælde et krav, at der er en særlig bestyrket mistanke mod den sigtede. Denne betingelse er 
søgt beskrevet på forskellig måde, f.eks. som ”en meget høj grad af sikkerhed for den sigtedes 
skyld”, eller at ”kravene til mistankens styrke bør nærme sig de beviskrav, der fordres for at 
domfælde”.8

For det første kan retshåndhævelsesarrest anvendes ved alvorlige forbrydelser, hvor 
der er mindst 6 års fængsel i strafferammen, og hvor hensynet til retshåndhævelsen efter 
oplysningerne om forholdets grovhed skønnes at kræve, at sigtede ikke er på fri fod (§ 762, 
stk. 2, nr. 1). Højesteret har for nylig fastslået, at varetægtsfængsling forudsætter, at den 
pågældende konkret må forventes idømt en straf på mindst 1 års fængsel.9 Varetægtsfængsling 
kan eksempelvis ske i sager om drab, meget grov vold eller voldtægt.

Historisk har bestemmelsen sin baggrund i sag fra 1937, hvor fire mænd havde voldtaget en kvinde. 
De fire blev hurtigt anholdt og tilstod forbrydelsen. Der var derfor efter de dagældende regler ikke 
grundlag for at varetægtsfængsle gerningsmændene, da der hverken var flugtfare, gentagelsesfare 
eller påvirkningsfase. Som begrundelse for at indføre reglen anføres i forarbejderne:10

”Naar alle regner med Sigtedes Brøde og altsaa imødeser en alvorlig strafferetlig Indskriden over 
for ham, kan det efter Omstændighederne virke meget anstødeligt, at Folk dog i Forretnings- og 
Omgangslivet maa se paa og taale hans frie Færden. Selv om Skylden og dens Følger endnu ikke 
er fastslaaet ved endelig Dom, kan dette fremkalde et Indtryk af manglende Alvor og Konsekvens 
i Haandhævelsen, der egner sig til at forvirre Retsbevidstheden.”

For det andet kan retshåndhævelsesarrest anvendes ved overtrædelse af en række nærmere 
angivne forbrydelser (bl.a. vold og trusler mod offentlige ansatte, vold og trusler mod vidner, 
vold og visse seksualforbrydelser), hvis lovovertrædelsen efter oplysningerne om forholdets 
grovhed kan ventes at ville medføre en ubetinget fængselsstraf på mindst 60 dage, og hensynet 
til retshåndhævelsen skønnes at kræve, at sigtede ikke er på fri fod (§ 762, stk. 2, nr. 2). Denne 

  6  Se f.eks. Kommenteret Retsplejelov, s. 197 f.
  7  Se herom bl.a. Eva Smith mfl.: Straffeprocessen, s. 552 ff.
  8  Eva Smith mfl.: Straffeprocessen, s. 555, og Kommenteret Retsplejelov, s. 191 f.
  9  UfR 2012.1088 H.
10  Gengivet fra Eva Smith: Straffeproces – grundlæggende regler og principper, s. 81.
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del af bestemmelsen er forholdsvis ny (fra 1987) og er siden blevet ændret flere gange, hvor 
det er blevet muligt at anvende denne form for retshåndhævelsesarrest ved nogle yderligere 
lovovertrædelser.

2.3. Afslutningsvis vil jeg kort nævne nogle statistiske oplysninger, som kan belyse de danske 
forhold om varetægtsfængsling:11

År

Samlet antal 
varetægts- 
fængslinger

Antal langvarige 
varetægts- 
fængslinger (dvs. 
mere end 3 måneder)

Andel langvarige 
varetægts- 
fængslinger

Gennemsnitlig  
varighed af langvarige 
varetægtsfængslinger 

2010 5.641 1.764 31,3 % 6,8 måneder

2011 5.558 1.618 29,1 % 5,8 måneder

2012 5.503 1.427 25,9 % 6,0 måneder

Det anføres normalt, at andelen af varetægtsfængslede er højere i Danmark end i de øvrige 
nordiske lande – og mig bekendt uden, at der umiddelbart er konstateret en nærmere forklaring 
på denne forskel. Nedenstående tabel (som naturligvis alene giver et øjebliksbillede) til 
illustration:12 

Antal indsatte pr. 
100.000 indbyggere 
(2008/09)

Andel varetægts-
fængslede ift. antal 
indsatte (2006/07)

Andel varetægts-
fængslede ift. antal 
indsatte (2008/09)

Antal varetægts-
fængslede pr. 
100.000 indbyggere 
(2008/09)

Danmark 66 23 % 36 % 24

Finland 67 13 % 17 % 11

Norge 70 (ingen tal) 24 % 17

Sverige 74 21 % 20 % 15
 

3. De grundlæggende hensyn 

3.1. En drøftelse af, hvornår man bør varetægtsfængsle, må tage udgangspunkt i, hvilke 
grundlæggende eller overordnede hensyn som kan – og bør – begrunde anvendelse af 
varetægtsfængsling. Heri ligger samtidig en forudsætning om, at varetægtsfængsling i et 
eller andet omfang må være en del af et retssystem, som ønsker effektivt og målrettet at 
bekæmpe kriminalitet. Varetægtsfængsling er samtidig et meget alvorligt straffeprocessuelt 
tvangsindgreb. Noget af det mest indgribende, staten kan foretage sig, er at berøve borgerne 
deres frihed – og det gælder i særlig grad på et tidspunkt, hvor den pågældende ikke er blevet 
fundet skyldig af en domstol. 

11  Rigsadvokatens redegørelse for anvendelsen af langvarige varetægtsfængslinger i 2011 og 2012, http://www.an-
klagemyndigheden.dk/nyheder/Documents/redegoerelse-langvarige.pdf. 

12  Justitsministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 553 (Alm. del – folketingsåret 2009-10) fra Folketingets Retsudvalg.
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Som det allerede er påpeget af andre, bliver afvejningen mellem hensynet til en 
effektiv kriminalitetsbekæmpelse og forfølgning af straffesager og hensynet til den enkelte 
borgers retssikkerhed derfor meget tydelig, når det gælder anvendelsen af varetægtsfængsling.13 
Det vil dog ikke uden videre være dækkende at betegne dette som en afvejning mellem 
kriminalitetsbekæmpelse og retssikkerhed. Når det gælder behandling af straffesager, kan 
retssikkerhedsbegrebet siges at indeholde flere dimensioner. 

I den enkelte straffesag er der et tungtvejende hensyn til den sigtedes/tiltaltes 
retssikkerhed ved straffesagens behandling – f.eks. afspejlet i de grundlæggende krav til en 
retfærdig rettergang i EMRK artikel 6. Afhængig af, hvad man vil lægge i retssikkerhedsbegrebet, 
kan der i den konkrete straffesag også være et hensyn til den forurettede. Set fra den forurettedes 
synsvinkel vil jeg tro, at de fleste forurettede vil anse det som en del af deres retssikkerhed, 
at gerningsmanden til forbrydelsen bliver straffet – f.eks. at gerningsmanden til en voldtægt 
bliver straffet. Det leder samtidig videre til en bredere retssikkerhedsforståelse for borgerne 
i samfundet – den retssikkerhed, som ligger i, at forbrydelser bliver retsforfulgt, så skyldige 
bliver straffet, og uskyldige ikke bliver det. Retssikkerhedsbegrebet kan således anskues både 
ud fra individsynspunktet (f.eks. den sigtede i straffesagen) og ud fra et samfundsmæssigt 
perspektiv (borgernes interesse i, at forbrydelser bliver retsforfulgt).

Professor, dr.jur. Eva Smith har om afvejningen mellem individets retssikkerhed og 
kriminalitetsbekæmpelse bl.a. anført:

”Vurderingen af, hvorledes disse to hensyn skal afvejes, er afhængig af iagttagerens livsopfattelse 
i vid forstand og af den almindelige retsopfattelse i samfundet. I 70’erne, som var præget af 
økonomisk vækst, eksperimenteren og nytænkning på mange områder, blev den personlige frihed 
betragtet som et betydeligt gode, og det var derfor helt i tidens ånd, at man i 1978 strammede de 
almindelige varetægtsfængslingsbetingelser med et krav om, at der i hvert enkelt tilfælde skulle 
være ”bestemte grunde”, der indicerede en varetægtsfængsling. [..]

I løbet af 80’erne og 90’erne er andre tendenser vundet frem, og mens slagordet i 70’erne var af- og 
nedkriminalisering, rejser der sig nu mange røster for strengere straffe og kraftige reaktioner mod 
kriminalitet. Et eksempel på denne tendens er gennemførelsen af retshåndhævelsesarresten efter 
§ 762, stk. 2, nr. 2 [”60-dages-reglen” omtalt ovenfor i afsnit 2.2.] [..]. Lignende bestemmelser 
var flere gange foreslået i løbet af 80’erne, men først i 1987 lykkedes det at samle et flertal for 
lovændringen i Folketinget.”14

3.2. Med inspiration fra de danske regler om varetægtsfængsling, jf. afsnit 2 ovenfor, kan man 
pege på nogle hovedsynspunkter bag reglerne om varetægtsfængsling.

Det skal understreges, at en drøftelse af, hvilke hensyn som kan begrunde brugen 
af varetægtsfængsling, ikke i sig selv siger noget om rækkevidden af de enkelte hensyn. 
Konstateringen af, at varetægtsfængsling f.eks. kan begrundes i hensynet til at undgå, at den 
sigtede vil flygte, giver ikke i sig selv svaret på, hvornår der kan ske varetægtsfængsling med 
denne begrundelse – ”hvor meget eller hvor lidt der skal til”.

Et væsentligt hensyn er – og må være – straffesagens efterforskning og gennemførelse. 
Synspunktet er, at varetægtsfængsling kan være nødvendig for at sikre, at straffesagen kan 

13  Se f.eks. Eva Smith mfl.: Straffeprocessen, s. 536 ff.
14  Eva Smith: Straffeproces – grundlæggende regler og principper, s. 66 f.
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gennemføres, og at den sigtede – hvis han eller hun er gerningsmanden – bliver straffet. 
Dette hensyn ligger bag varetægtsfængsling som følge af flugtfare, dvs. at den sigtede 

vil flygte fra straffesagen (”unddrage sig forfølgningen eller fuldbyrdelsen”, jf. retsplejelovens 
§ 762, stk. 1, nr. 1). Her sigter varetægtsfængsling til at sikre den sigtedes fysiske tilstedeværelse 
under straffesagen og en eventuel senere straffuldbyrdelse.

Hensynet til straffesagens gennemførelse ligger også bag varetægtsfængsling som 
følge af påvirkningsfaren, dvs. at den sigtede vil søge at påvirke efterforskningen og den videre 
behandling af sagen (”vanskeliggøre forfølgningen i sagen, navnlig ved at fjerne spor eller 
advare eller påvirke andre”, jf. § 762, stk. 1, nr. 3). Fængsling skal her sikre, at den sigtede ikke 
søger at gribe ind i sagens opklaring.

Varetægtsfængsling begrundet i gentagelsesfare, dvs. faren for at den sigtede 
fortsætter med at begå kriminalitet (”på fri fod vil begå ny lovovertrædelse af den foran nævnte 
beskaffenhed”, jf. § 762, stk. 1, nr. 2), er også i nogle tilfælde begrundet i et hensyn til at 
gennemføre straffesagen. Hvis den sigtede fortsætter med at begå kriminalitet, kan det i visse 
tilfælde blive vanskeligt at få afsluttet efterforskningen og få sagen behandlet i retten. Der 
må ”trækkes en grænse”, så der kan blive gjort op med de strafbare forhold, som indtil nu 
er begået. Det gør sig selvsagt primært gældende ved mere omfattende kriminalitet, f.eks. et 
mønster af seriekriminalitet (eksempelvis et stort antal tyverier). 

Begrundelsen for varetægtsfængsling som følge af gentagelsesfaren kan herudover 
findes i et retshåndhævelseshensyn eller et præventivt hensyn til at undgå fortsat kriminalitet 
(om man vil: den almindelige retssikkerhed for borgerne i samfundet). Hvis der er den 
tilstrækkelige mistanke om, at den sigtede har begået kriminalitet, og der er grund til at frygte, 
at han eller hun vil fortsætte med at begå lovovertrædelser, kan der være et samfundsmæssigt 
behov for her og nu at forhindre den pågældende i at begå yderligere kriminalitet. 

Der kan i nogle tilfælde også foreligge et mere konkret beskyttelseshensyn. Det kan 
være i forhold til den enkelte forurettede, f.eks. hvis den sigtede tidligere er straffet for vold 
eller trusler mod den pågældende, og der er grund til at frygte, at kriminaliteten vil fortsætte. 
Eksempelvis gentagen vold eller trusler mod en tidligere ægtefælle/samlever eller gentagne 
trusler mod et vidne i en tidligere straffesag mod tiltalte.

Et beskyttelsesbehov i bredere forstand kan foreligge ved forbrydelser med større 
samfundsmæssige konsekvenser, og hvor der er en særlig risiko for, at den sigtede skal fortsætte 
med at deltage i forbrydelsen. Det kan f.eks. være tilfældet ved omfattende uroligheder, hvor 
der er risiko for, at de pågældende vil vende tilbage og fortsat deltage i urolighederne.15 

En anden side af det generelle beskyttelsesbehov, som man undertiden støder på, 
er brugen af varetægtsfængsling over for visse kriminelle personer eller grupperinger ud fra 
synspunkter om chok- og/eller inkapaciteringseffekt. Den pågældende skal væk fra gaden 
her og nu ud fra en tanke om, at det kan være med til at stresse og presse de pågældende 
kriminelle grupperinger og/eller simpelt hen genere den kriminelle forretning. Samtidig bliver 
den pågældende hindret i at begå kriminalitet, mens han eller hun sidder varetægtsfængslet. 
Navnlig det sidste synspunkt kan have vidtrækkende konsekvenser, herunder hvis man 
overfører tankegangen til en diskussion om strafniveauet for bestemte forbrydelser.
3.3. Når det gælder den varetægtsfængsling, som i Danmark betegnes retshåndhævelsesarrest, jf. 
afsnit 2.2 ovenfor, skal begrundelsen ikke findes i straffesagens behandling og gennemførelse. 

15  Se herom Eva Smith mfl.: Straffeprocessen, s. 544 ff., som også gennemgår eksempler på varetægtsfængsling i disse 
tilfælde.



378 379

Når bør man varetektsfengsle?

Som nævnt menes der med retshåndhævelse her befolkningens retsfølelse. 
Der kan føres en lang og vanskelig debat om, hvad der ligger i befolkningens 

retsfølelse, og hvordan den skal fastlægges i forhold til en konkret straffesag. Og spørgsmålene 
vil vist være langt flere end svarene. 

Når det gælder de alvorligste personfarlige forbrydelser, f.eks. drab eller voldtægt, 
vil de fleste formentlig se et behov for, at den sigtede ikke uden videre sættes på fri fod, 
indtil straffesagen kan afgøres – uanset at der hverken er flugtfare, gentagelsesfare 
eller påvirkningsfare. Jeg minder om den historiske baggrund for de danske regler om 
retshåndhævelsesarrest. Dermed kan der siges at være et kerneområde for, hvornår der (i 
hvert fald) er behov for retshåndhævelsesarrest. Og det gælder, uanset om man vedkender sig 
behovet for retshåndhævelsesarrest og har udtrykkelige regler herom, eller om man søger at 
anvende andre fængslingsbetingelser i disse situationer, f.eks. flugtfare.

Et vanskeligere spørgsmål er, hvor langt behovet for retshåndhævelsesarrest i øvrigt 
rækker. Som det fremgår af afsnit 2.2 ovenfor, går den danske retsplejelov noget længere i den 
retning, når det gælder personfarlig kriminalitet mv., hvor der kan ske varetægtsfængsling af 
hensyn til retshåndhævelsen i tilfælde, hvor der forventes en straf helt ned til 60 dages fængsel. 
Men det er stadig en forudsætning, at hensynet til retshåndhævelsen konkret skønnes at kræve 
en varetægtsfængsling. Og der er i det praktiske retsliv mange voldssager, hvor der ikke sker 
varetægtsfængsling, selv om den forventede straf overstiger 60 dages fængsel.

Man kan rejse en lang række forskellige spørgsmål – og blot til illustration og videre 
overvejelse: I hvilket omfang afspejler ”befolkningens retsfølelse” egentlig befolkningens 
opfattelse – eller er det opfattelsen hos et politisk niveau eller i mediebilledet? Og er det i givet 
fald repræsentativt for befolkningen? Hvordan udvikler befolkningens retsfølelse sig over tid 
og i lyset af generelle samfundsmæssige tendenser (politiske, kulturelle, økonomiske mv.) – 
og hvordan finder en sådan udvikling i givet fald vej til retssalene? Hvad betyder det f.eks., 
at vores syn på vold og andre personkrænkelser formentlig har ændret sig gennem de seneste 
10-20 år? Har den finansielle krise ændret vores syn på alvorlig økonomisk kriminalitet – og 
hvad betyder det i så fald for befolkningens retsfølelse og muligheden for varetægtsfængsling 
af hensyn til retshåndhævelsen i sager om grov økonomisk kriminalitet? 

Og man kan spørge, om det ud fra en generel betragtning er jurister, som er de bedst 
egnede til at vurdere befolkningens retsfølelse, selv om det er – og må være – opgaven i den 
konkrete sag, hvor der er spørgsmål om varetægtsfængsling.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har anerkendt, at hensynet til opretholdelse af 
den offentlige orden, som har betydelige ligheder med den ovennævnte retshåndhævelsesarrest, 
i særlige tilfælde kan begrunde en frihedsberøvelse. Det er ikke tilstrækkeligt, at forbrydelsen 
generelt set er alvorlig, men der må påvises konkrete forhold, der gør, at netop den pågældende 
mistænktes løsladelse må antages at krænke retsfølelsen.16

4. Brugen af varetægtsfængsling 

Ovenfor er søgt beskrevet nogle hovedhensyn bag reglerne om varetægtsfængsling. Som 
allerede nævnt giver disse hovedhensyn imidlertid ikke det fulde svar på, hvornår man rent 

16  Se bl.a. Eva Smith mfl.: Straffeprocessen, s. 556 ff., Peer Lorenzen mfl.: Den Europæiske Menneskerettighedskonven-
tion med kommentarer – artikel 1–9 (3. udgave, 2011), s. 334 f., og Jon Fridrik Kjølbro: Den Europæiske Mennesker-
ettighedskonvention for praktikere (3. udgave, 2010), s. 320.
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faktisk varetægtsfængsler – og i hvilket omfang man bør gøre det. 
Når de hensyn, der kan begrunde varetægtsfængsling, er fastlagt, er det næste 

væsentlige spørgsmål, hvilke betingelser der nærmere skal opstilles for anvendelsen af 
varetægtsfængsling. Det er langt fra alene et lovteknisk spørgsmål om, hvordan reglerne 
udformes på den mest hensigtsmæssige måde – så præcist som muligt, samtidig med at der i 
vidt omfang må være tale om en konkret vurdering af den enkelte sag. 

En nærmere stillingtagen til, hvornår der bør kunne varetægtsfængsle, hænger tæt 
sammen med den tidligere nævnte afvejning mellem hensynet til den enkeltes retssikkerhed 
over for hensynet til kriminalitetsbekæmpelsen. Udtrykt på en anden måde, så forudsætter 
besvarelsen af spørgsmålet en værdimæssig/retspolitisk stillingtagen til, hvordan de forskellige 
hensyn skal afvejes over for hinanden i de forskellige situationer. I Danmark har denne debat 
nok navnlig knyttet sig til spørgsmålet om retshåndhævelsesarrest, men også reglerne om de 
traditionelle fængslingsgrunde – flugtfare, gentagelsesfare og påvirkningsfare – bygger på en 
sådan afvejning. 

Kriminalitetskravet (mindst 1½ års fængsel i strafferammen), mistankekravet 
(begrundet mistanke) og den nærmere udformning af de tre alternative indikationsbetingelser 
(bestemte grunde til at antage) er med til at fastlægge, hvornår der kan ske varetægtsfængsling. 
Hvis man vil begrænse brugen af varetægtsfængsling, er der altså flere skruer at dreje på. 

Det giver sig selv, at lovgivningsmagten kan dreje på disse skruer. Men også 
anklagemyndighedens og domstolenes praksis kan – inden for rammerne af de gældende regler 
– være med til at dreje på skruerne. Jeg antager, at det i en nordisk retstradition vil blive set 
som en fortolkning og udfyldning af de gældende regler, altså en nærmere fastlæggelse af, 
hvad der er gældende ret. Det ændrer dog ikke ved, at f.eks. den danske Højesterets afgørelse 
om, at varetægtsfængsling af hensyn til retshåndhævelsen (retsplejelovens § 762, stk. 2, nr. 1) 
forudsætter en forventet straf på mindst 1 års fængsel, er med til – for nu at bruge det udtryk – 
at dreje skruen i en bestemt retning.17 

Man kan overveje flere andre spørgsmål, som kan afklares i retspraksis, og som er 
udtryk for fortolkning og anvendelse af reglerne om varetægtsfængsling, men som samtidig 
præger og/eller afspejler tilgangen til brugen af varetægtsfængsling. 

Man kan til illustration af synspunktet overveje, hvad en endnu mere globaliseret 
verden og udviklingen i det europæiske arbejdsmarked med personer, som bor i et land og 
arbejder i et andet, betyder for anvendelsen af varetægtsfængsling af hensyn til flugtfaren. 
Varetægtsfængsling begrundet i flugtfaren er i Danmark navnlig anvendt over for udlændinge 
uden fastere tilknytning til landet. Der er næppe nogen, som vil varetægtsfængsle af hensyn til 
flugtfaren, fordi en sigtet i København vil vende tilbage til sin bopæl i Nordjylland. Hvordan 
vil – eller bør man – håndtere en lignende situation, hvor en svensker, som er sigtet i Danmark, 
meget naturligt agter at vende tilbage til sin bopæl i Nordsverige – eller hvis en tysker eller 
polak lige så naturligt ønsker at vende tilbage til sit hjemland? 

Både den juridiske og retspolitiske vurdering vil afhænge af samarbejdet og forholdet 
mellem de pågældende lande. Eksempelvis er der et tæt samarbejde mellem de nordiske 
lande om behandling af straffesager, herunder om overførsel af strafforfølgning og en enkel 
mekanisme for udlevering (den nordiske arrestordre). Tilsvarende er samarbejdet i EU 
udbygget med eksempelvis den europæiske arrestordre om udlevering af EU-borgere. Hvad 

17  Det bemærkes, at der før Højesterets afgørelse formentlig var ved at udvikle sig en forståelse af, at varetægtsfæng-
sling efter denne bestemmelse kunne ske ved en forventet straf på 8-10 måneders fængsel. Se f.eks. betænkning nr. 
1496/2008 om retshåndhævelsesarrest i sædelighedssager, s. 13 ff.
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betyder dette samarbejde for anvendelsen af varetægtsfængsling af hensyn til flugtfaren?18 
Svaret kan både anskues som en juridisk fastlæggelse af, hvad der er (blevet) gældende ret, og 
som udtryk for en vurdering af, i hvilket omfang man bør varetægtsfængsle.

Et andet tema, som har været drøftet i den danske juridiske teori, er varetægtsfængsling 
af hensyn til påvirkningsfaren.19 Også her er der spørgsmål, som kan skues fra forskellige 
synsvinkler. Det gælder f.eks. betydningen af, at sigtede ikke vil afgive forklaring eller 
samarbejde i øvrigt om sagens opklaring. Det kan selvsagt på ingen måde i sig selv begrunde 
en varetægtsfængsling af hensyn til påvirkningsfaren – den sigtede benytter sig jo blot af sin 
ret til ikke at inkriminere sig selv. Det udelukker dog næppe, at sådanne forhold kan indgå 
i vurderingen af, om den sigtede vil søge at påvirke efterforskningen. Spørgsmålet (som 
dog angår varetægtsfængslingens varighed) kan videre være rækkevidden af hensynet til 
påvirkningsfaren. Kan en varetægtsfængsling af hensyn til påvirkningsfaren eksempelvis 
udstrækkes helt til hovedforhandlingen (og måske helt til en eventuel ankebehandling) 
under henvisning til, at det først er under selve hovedforhandlingen, at beviserne (de afgivne 
vidneforklaringer) ligger fast? Hvilken betydning har det her, at vidnernes forklaringer 
kan være fastlagt gennem flere politiafhøringer, når politirapporterne normalt ikke kan 
anvendes som bevis under hovedforhandlingen? Og i hvilket omfang kan hensynet til fortsat 
varetægtsfængsling imødegås ved f.eks. anteciperet bevisførelse, hvor vidner afhøres inden 
hovedforhandlingen for at sikre beviset?20 

Et andet spørgsmål, som undertiden dukker op, er betydningen af anklagemyndighedens 
vurdering af, hvornår en person fremstilles i retten med anmodning om varetægtsfængsling. 
Umiddelbart må spørgsmålet besvares med henvisning til, at anklagemyndigheden på 
grundlag af gældende regler og retspraksis konkret vurderer, om der kan være grundlag 
for varetægtsfængsling, og at det herefter er retten, der tager stilling til, om der skal ske 
varetægtsfængsling. 

Der kan imidlertid tænkes flere forskellige varianter af denne situation. Nogle 
”rene” eksempler kan være, at anklagemyndigheden vurderer, at der ikke er grundlag for 
varetægtsfængsling og derfor løslader den sigtede, eller at anklagemyndigheden vurderer, at der 
er grundlag for varetægtsfængsling, men rettens vurdering er en anden, og retten derfor løslader 
den sigtede. Der kan herudover tænkes en række forskellige grænsetilfælde, hvor betingelserne 
for varetægtsfængsling for så vidt kan være opfyldt, men hvor anklagemyndigheden vurderer, 
at den sigtede ikke skal fremstilles for en dommer. Der kan eksempelvis være en række 
grænsetilfælde ved vurderingen af, om gentagelsesfaren eller påvirkningsfaren er så konkret, at 
den kan begrunde en varetægtsfængsling. For at pege på nogle yderpunkter kan det nok gøre en 
forskel, om anklagemyndigheden her vil ”prøve grænser af” eller har en mere forsigtig tilgang. 

5. Varetægtsfængslingers varighed

5.1. I afsnit 4 var tilgangen, hvornår der overhovedet kan ske varetægtsfængsling. Et andet 
lige så væsentligt spørgsmål er varigheden af en varetægtsfængsling. Det er centralt både for 

18  Se også Morten Broberg i Advokaten 9/2010: Varetægtsfængsling og EU-retten.
19  Se bl.a. Eva Smith mfl.: Straffeprocessen, s. 546 ff.
20  Se f.eks. den danske retsplejelovs § 747, stk. 3: Retsmøde med henblik på at sikre bevis kan endvidere afholdes efter 

anmodning, hvis 1) sigtede er varetægtsfængslet, herunder i isolation, 2) sikringen af bevis vil kunne få betydning 
for spørgsmålet om varetægtsfængslingens eller isolationens ophævelse, og 3) væsentlige praktiske hensyn ikke taler 
imod. 
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den enkeltes retssikkerhed og ud fra et mere overordnet samfundsmæssigt hensyn – i begge 
tilfælde er hensynet, at en person selvsagt ikke skal være varetægtsfængslet i længere tid end 
højst nødvendigt. 

Når det gælder varigheden af varetægtsfængslinger, har fokus nok navnlig været 
på de langvarige varetægtsfængslinger. I Danmark sigtes der her til fængslinger, som varer 
mere end 3 måneder, og der er taget flere initiativer for at søge at begrænse de langvarige 
varetægtsfængslinger. Udviklingen i langvarige varetægtsfængslinger inden for de seneste tre 
år fremgår af tabellen i afsnit 2.3. ovenfor.

Lovgivningsmæssigt er en af de centrale ændringer inden for de senere år, at der 
er indført frister for, hvor længe en varetægtsfængsling som udgangspunkt må vare.21 
Hvis strafferammen for den pågældende forbrydelser er indtil 6 års fængsel, må en 
varetægtsfængsling som udgangspunkt ikke vare mere end 6 måneder. Hvis strafferammen er 
6 års fængsel eller derover, må en varetægtsfængsling som udgangspunkt højst vare 1 år. Hvis 
den sigtede er under 18 år, er grænserne kortere, henholdsvis 4 og 8 måneder. Disse frister må 
kun overskrides, hvis retten finder, at der foreligger særlige (eller hvis den sigtede er under 18 
år: helt særlige) omstændigheder.

Hvis man meget konsekvent ønsker at begrænse de (meget) langvarige 
varetægtsfængslinger, kan det være fristende at indføre ufravigelige frister for en 
varetægtsfængslings varighed, så anklagemyndigheden efter et bestemt tidsrum enten må rejse 
tiltale eller løslade den sigtede. En sådan ordning blev da også overvejet i Danmark, da de 
nævnte regler blev indført. Man afviste dog en sådan model, og hovedsynspunktet er, at der 
kan forekomme meget omfattende og langvarige efterforskninger i alvorlige straffesager, hvor 
det vil være stødende, hvis den sigtede skal løslades, selv om efterforskningen endnu ikke er 
afsluttet. Skal man f.eks. løslade en formodet drabsmand, selv om der stadig er risiko for, at 
han vil søge at flygte eller at påvirke vidner i sagen? Et modargument er selvfølgelig, at politiet 
og anklagemyndigheden så må sørge for at afslutte efterforskningen mv., så der kan rejses 
tiltale inden fristens udløb, så en løsladelse ”undgås”. Den fremtidige debat om indførelse af 
ufravigelige frister for varigheden af varetægtsfængslinger vil nok bl.a. afhænge af, hvordan 
de langvarige varetægtsfængslinger udvikler sig.

Der er også taget andre initiativer for at begrænse langvarige varetægtsfængslinger. 
Der er indført en mulighed for anteciperet bevisførelse, hvis f.eks. en indenretlig afhøring af 
et vidne kan betyde, at grundlaget for fortsat varetægtsfængsling bortfalder.22 Der er desuden 
indført et krav til anklagemyndigheden om, at enhver begæring om fortsat varetægtsfængsling 
skal fremsættes skriftlig over for retten og skal indeholde en nærmere begrundelse for 
begæringen om fortsat fængsling.23 Herudover er der indført en ordning, hvor politikredsen 
skal forelægge en fortsat varetægtsfængsling for den regionale statsadvokat, hvis politikredsen 
vil anmode om varetægtsfængsling ud over de ovennævnte lovbestemte frister.24

Når man ser på varigheden af varetægtsfængslinger og i den forbindelse på det 
samlede antal ”varetægtsdage”, må man ikke overse de øvrige (kortere) varetægtsfængslinger. 
De samme grundlæggende hensyn til både den enkeltes retssikkerhed og det samfundsmæssige 
hensyn til at sikre, at sigtede ikke sidder varetægtsfængslet i længere tid end højst nødvendigt, 

21  Den danske retsplejelovs § 768 a. Se herom bl.a. betænkning nr. 1492/2007 om begrænsning af langvarige sigtelser og 
varetægtsfængslinger, s. 138 ff.

22  Den danske retsplejelovs § 747, stk. 3.
23  Den danske retsplejelovs § 764, stk. 1.
24  Rigsadvokatmeddelelse nr. 6/2008 om langvarige varetægtsfængslinger, afsnit 6.2.
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gør sig også gældende her – selv om hensynene kan forekomme mere påtrængende, jo længere 
fængslingen varer.

I forhold til de kortere varetægtsfængslinger er det dog ikke i samme grad nærliggende 
som ved de langvarige fængslinger f.eks. at søge at opstille mere eller mindre ufravigelige 
frister. Derimod kan f.eks. krav til anklagemyndighedens og rettens begrundelser for fortsat 
fængsling også spille en rolle her.

5.2. Det kan for jurister nok være nærliggende at søge at regulere (begrænse) 
varetægtsfængslingers varighed – både de kortere og længere – ved at bruge de midler, som 
jurister nu engang er vant til: lovregler, frister, skrappere betingelser, forelæggelsesordninger 
osv. Spørgsmålet er dog, om det nødvendigvis er den bedste og mest effektive måde at angribe 
problemet på. Personer med en anden uddannelsesmæssig baggrund og erhvervserfaring vil 
nok se efter andre løsningsmuligheder.

Et væsentligt tema er her noget så praktisk som arbejdsgange og processer i 
bl.a. politiet og anklagemyndigheden. De fleste organisationer vil formentlig hævde, at 
arbejdsgange, strukturer og processer er de optimale og strømlinet mest muligt ud fra de 
opgaver, som organisationen skal varetage. Enhver organisationskyndig vil over for det 
synspunkt – og som regel med rette – hævde, at der altid kan gøres noget bedre, og at der er 
steder, hvor tingene kan gøres hurtigere og mere effektivt, uden at det går ud over den faglige 
kvalitet i opgaveløsningen.

Med andre ord: Vil man gøre noget ved varigheden af varetægtsfængslinger, må 
lovgivning og anden regulering suppleres af en systematisk analyse og gennemgang af 
arbejdsgange og processer bl.a. i politiet og anklagemyndigheden. En hurtig og effektiv 
behandling af sager, hvor en person er varetægtsfængslet, tilgodeser både de grundlæggende 
retssikkerhedshensyn og hensynet til den bedst mulige udnyttelse af myndighedernes 
ressourcer.

Disse overvejelser er baggrunden for, at Rigsadvokaten i Danmark i midten af 
2012 iværksatte et leanprojekt med fokus på at få kortere varetægtsfængslinger. På grund 
af pilotprojekter i to af Danmarks 12 politikredse er en ny grundlæggende driftsmodel for 
behandling af sager, hvor den sigtede er varetægtsfængslet, i løbet af 2013 blevet implementeret 
i landets øvrige politikredse. Hovedtanken er bedre planlægning og styring af sagerne. Det er 
dog endnu for tidligt at sige noget mere præcist om effekten af den nye ordning.

5.3. Endelig skal det understreges, at det er et fælles ansvar for alle retssystemets aktører, dvs. 
også domstolene og forsvarerne, at undgå langvarige varetægtsfængslinger – og i øvrigt mere 
generelt bidrage til, at varigheden af varetægtsfængslinger begrænses mest muligt. 

For blot at nævne nogle elementer, så bør der mellem anklagemyndigheden og 
domstolene være ordninger, som sikrer en effektiv berammelse af straffesager, så man får 
begrænset ”ventetiden” mest muligt fra sagens afslutning hos politiet og anklagemyndigheden 
indtil behandlingen i retten. Det kan f.eks. ske ved at bruge forhåndsberammelser i større sager, 
dvs. hvor sagen berammes til hovedforhandling i retten, selv om der endnu ikke er rejst tiltale. 
Der bør også være faste aftaler/procedurer mellem anklagemyndigheden og retterne for en 
effektiv berammelsesproces, der kan sikre, at berammelse sker hurtigst muligt, og at senere 
aflysninger af retsmøder så vidt muligt undgås. 

Forsvarerne har også et ansvar for, at sager med varetægtsfængslede ikke trækker 
unødigt ud. Der er et væsentligt hensyn at tage til den sigtedes frie forsvarervalg, jf. også 
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EMRK artikel 6, men dette valg kan ikke være undtagelsesfrit. Det må være en forudsætning, 
at den ønskede forsvarer har tid og mulighed for at varetage sagen, herunder møde i 
hovedforhandlingen, inden for rimelig tid. Hvis dette ikke er tilfældet, bør forsvareren af egen 
drift sige fra – og alternativt må retten have mulighed for at afvise den pågældende forsvarer. 
Et retssamfund har her et selvstændigt ansvar for, at en sigtet ikke er varetægtsfængslet længere 
tid end nødvendigt.25

6. Alternativer til varetægtsfængsling

Afslutningsvis vil jeg kort berøre et helt andet tema, som også hænger sammen med brugen af 
varetægtsfængsling, og hvornår man bør fængsle: brugen af alternativer til varetægtsfængsling 
(i Danmark kaldet varetægtssurrogater).

Den danske retsplejelov indeholder en bestemmelse med en række alternativer 
til varetægtsfængsling, hvis varetægtsfængslingens formål kan opnås ved disse mindre 
indgribende foranstaltninger (og hvis den sigtede samtykker).26 

I Danmark er brugen af disse alternativer til varetægtsfængsling i praksis stort set 
begrænset til de situationer, hvor den sigtede som følge af ung alder (dvs. under 18 år) eller 
sygdom, herunder navnlig behov for psykiatrisk behandling, må anbringes et andet sted 
end i sædvanligt arresthus, dvs. enten i særligt sikret institution for unge eller på en (rets)
psykiatrisk afdeling. Ved disse varetægtssurrogater er den sigtede – ligesom ved en sædvanlig 
varetægtsfængsling – frihedsberøvet, men frihedsberøvelsen sker under andre rammer.

Lovens muligheder for, at den sigtede f.eks. undergives et nærmere bestemt tilsyn, 
møder hos politiet på bestemte tidspunkter, deponerer sit pas eller stiller en økonomisk 
sikkerhed (kaution), anvendes derimod stort set ikke i praksis. Der er i Danmark heller ikke 
mulighed for at anvende såkaldt elektronisk fodlænke som alternativ til varetægtsfængsling – 
enten i form af elektronisk overvågning på bopælen på samme måde som ved fuldbyrdelse af 
fængselsstraf på bopælen eller i form af løbende GPS-overvågning af, hvor den pågældende 
befinder sig.

Et synspunkt mod anvendelse af sådanne alternativer til varetægtsfængsling vil ofte 
være, at man netop ikke kan tilgodese formålet med varetægtsfængslingen. Hvis hensynet er, 
at den sigtede ikke må påvirke vidner, så er det ikke en effektiv hindring at pålægge den 
pågældende meldepligt hos politiet eller tilbageholde den pågældende på bopælen med en 
elektronisk fodlænke. Hvis der er risiko for, at den sigtede vil flygte, så er en bestemmelse om 
tilsyn eller inddragelse af pas ikke nødvendigvis særlig effektiv. Og kaution, som anvendes 
i mange andre lande, kan meget hurtigt få social slagside, hvis den økonomiske sikkerhed 
skal have en sådan størrelse, at den virker ”afskrækkende” i forhold til at udeblive fra senere 
retsmøder i sagen.

Men måske kan der alligevel være noget at hente ved at se nærmere på brugen af 
alternativer til varetægtsfængsling? 

25  Se den danske retsplejelovs § 733, stk. 2, hvorefter retten kan nægte at beskikke den ønskede forsvarer, hvis dennes 
medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens fremme. Se herom bl.a. Kommenteret retsplejelov, s. 92 
ff., og betænkning nr. 1492/2007 om begrænsning af langvarige sigtelser og varetægtsfængslinger, s. 120 ff.

26  Den danske retsplejelovs § 765. Se herom bl.a. Eva Smith mfl.: Straffeprocessen, s. 570 ff.
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7. Afslutning – og et forsøg på nogle teser

Som det fremgår, så lægger de foregående afsnit ikke op til en håndfast konklusion eller 
besvarelse af spørgsmålet om, hvornår man bør varetægtsfængsle. Det har været tanken at 
slå nogle toner an og behandle nogle forskellige synspunkter, som kan indgå i en nærmere 
drøftelse af spørgsmålet. Jeg vil derfor afslutningsvis begrænse mig til at søge at opstille nogle 
teser, som kan indgå i den videre debat om, hvornår man bør varetægtsfængsle:

Tese 1: Den overordnede tese er, at anvendelsen af varetægtsfængsling, herunder varigheden 
af varetægtsfængsling, ud fra grundlæggende retssikkerhedsmæssige overvejelser, 
bør begrænses mest muligt. 

Tese 2: Det er samtidig temmelig vanskeligt at udlede noget mere præcist om, hvad der ligger 
i ”begrænses mest muligt”. Det er i sidste ende en retspolitisk og ikke en juridisk 
afvejning, som må ses i nær sammenhæng med bl.a. politiske, økonomiske og 
kulturelle strømninger og ændringer i samfundet.

Tese 3: Der kan opstilles nogle grundhensyn bag reglerne om varetægtsfængsling, men 
disse hensyn siger ikke i sig selv noget nærmere om, hvornår der skal kunne 
varetægtsfængsles og hvor længe.

Tese 4: Ud over de traditionelle hensyn (flugtfare, gentagelsesfare og påvirkningsfare), som 
kan begrunde varetægtsfængsling, er der i praksis et reelt behov for i visse tilfælde 
at kunne fængsle også af hensyn til befolkningens retsfølelse – uanset om dette 
udtrykkeligt anerkendes i reglerne eller ej.

Tese 5: Spørgsmålet om, hvornår der i praksis varetægtsfængsles, må både besvares ud fra 
den gældende lovregulering og ud fra den praktiske tilgang i retssystemet, som har 
betydning for brugen af varetægtsfængsling (f.eks. hvornår der sker fremstilling af en 
sigtet i retten med begæring om varetægtsfængsling).

Tese 6: Det er nærliggende at søge at regulere (begrænse) varigheden af varetægtsfængslinger 
ved traditionelle juridiske værktøjer, men det er mindst lige så vigtigt at have en 
organisations-/virksomhedstilgang, hvor man ser på arbejdsgange, systemer og 
processer.

Tese 7: Det er et fælles ansvar for retssystemets aktører at søge at begrænse varigheden af 
varetægtsfængsler, dvs. både for domstolene, anklagemyndigheden, politiet og 
forsvarerne.

Tese 8: Og måske kan der være grund til at se nærmere på brugen af alternativer til 
varetægtsfængsling? 






