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straffesag i byretten?
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Straffesager

Hvis du har sporgsmAl e[[er brug for veiledning,

er du altid velkommen

Straffesagerne i byretten bliver
behandlet pA tre forskellige
mAder. I navningesager deltager tre dommere fra retten og
seks navninger. I domsmandssager deltager en dommer
fra retten og to domsmend.
Tilst6elsessager og mindre
straffesager bliver behandlet af
en dommer fra retten.

til at henvende dig til

vores personale.
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i retten

Det er vigtigt for alle

afretssagerpi
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retten, sagens parter, vidner
og tilhorere - at der er ro i
retten.
Husk at slukke din mobiltelefon, inden du 96r ind i
retssalen.

Tiltalte afhores

Proceduren

Vidneptigt og vidneansvar

Nar dommerne kommer ind,

tiltalte, derefter forsvareren,

alle harafgivet forklaring og
bevisforelsen er slut, vil anklageren ogforsvareren redegore for
deres svn pe sagen. Det kaldes
procedure, Under proceduren vil
anklageren og forsvareren fortalle, hvordan de mener, beviserne
skal bedrmmes, og hvor lang en
eventuel straf skalvare.

Vidnerne afgiver

Voteringen

forklaring

Vidner har pligttilat tale sandt
i retten og har som hovedregel
pligt tilat afgive forktaring. Der
gelder serlige regler for nartst6ende, og hvis en forklaringvil
kunne udsatte vidnet eller dennes
nertsteende for f.eks. strafeller
tab af velfard. Er du som vidne i
tvivtom, hvorvidt du har pligttil
at afgive forklaring, skaldu grre
retten opmarksom herpi.

Dommer og domsmand/nevninger trakker sig nu tilbage for
atvurdere beviserne, og drrfte
sagens resultat. I navningesager
afgores skyldssporgsmalet frrst,

rejser alle sig. Sagen begynder
med, at anklageren laser
anklageskriftet op og forklarer
om sagen. Tiltalte har ikke pligt
tilat udtale sig og udtaler sig
ikke under strafansvar. Anklageren stiller forst sporgsmaltil

Vidner har forst adgang til
retssalen, ner de bliver kaldt
ind. Det er, fordividner ikke ma
overhgre tiltaltes og svrige vidners forklaring, da deres eget
udsagn se kan blive p6virket.
Som udgangspunkt vil vidnet
forst blive afhort af anklageren,
herefter af forsvareren, Vidner,
der har afgivet forklaring, er
velkomne tilat blive i retssalen
og oververe resten af sagen
som tilhorere. Vidner og tilhorere kan ogse efterfolgende
ringe til retten og hore sagens
resultat.
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Domsafsigelsen
Nar dommeren og domsmand/
nevninger vender tilbage efter

votering, reiser alle sig op. Den
dommer, dersidder i midten
(retsformanden), laser dommens
konklusion op. Retsformanden
beder herefter alle om at sette
sig og gennemgar, hvad retten
har lagt veg pe iforbindelse
med dommens resultatet.

vidner og tilhorere kan ogsa
efterfolgende ringe til retten

Utrygge vidner
Hvis du som vidne
er du velkommen

f6lerdig utryg,

tilat henvende

dig til personalet, der kan hjalpe
ogveitede dig. Dette galder ogsa,
hvis du som vidne folerdig utryg
ved at afgive forklaring, nirtiltalte

ertitstede.

vidnegodtgrrelse mv.
Vidner har ret til vidnegodtgorelse
og dakning af udgifter til transport.
Hvis du ervidne, vilretten fortalle
dig, hvordan du skalforholde dig
for at f6 udbetaltvidnegodtgorelse.
Hvis du onsker godtgrrelse for tabt
arbeidsfortieneste, skal du huske
at sige dettildommeren eller en fra
personalet.

inden 7 dage og hore dommens
resultat.
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