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Hvordan gennemfores en
civil sag i byretten?

Hvis du har sporgsmil eller brug forvejtedning,
er du altid velkommen til at henvende dig

vores personale.

til

fo,';*'C
Civile sager

fleste civile sager i byretten
bliver behandlet af en enkelt
af rettens dommere. I serlige
sager kan der deltage tre dommere fra retten. I boligsager
og andre specielle sagstyper
kan der vare to sagkyndige
De

dommere med. De vili retssalen
sidde pa hver sin side afrettens
Dommer

dommer,
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Las mere pe bagsiden af kortet
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Sagszgerer den part, som har
indbragt sagen for retten.

Sogsogte et

modparten isagen.
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kan finde mer"

om behandlingen af retssager
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Ro i retten
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Det

ervigtigt foralle

-

retten,

sagens parter, vidner ogtilhorere - at der er ro i retten.

Huskat slukke din mobiltelefon, inden du garind i
retssalen.
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Sagen begynder og

parterne afhores
Alle i retssalen reiser sig oP nir
dommeren kommer ind. Sagen be'
gynder med, at de to parter i sagen
kommer med deres pAstande - det
vil sige angiver, hvordan de mener,
at sagen skal afgores. Efter dette
vil sagsogerens advokat kort for'
klare om sagen og eventuelt lase
op fra nogle af sagens dokumen'
ter. SA skal hver part afgive forkla'
ring. Forst er det sagsogerens tur
og bagefter sagsogtes. Efter dette
kan der vare vidner, der skal afgive forklaring, herunder eventuel

proceduren vil forst sagsogers advokat
og si sagsogtes advokat forklare, hvor'
for de mener, at sagen skal afgores,
sAledes som de har pAstiet.

Dommerens eventuetle

titkendegivelse/

optagelse til dom
Dommeren sp0rger eventuett parterne,
om de vil vare interesserede i, at
retten kommer med en titkendegivelse
om sagens udfald.

afs16 tilkendegivelsen i retsmodet eller

pi overveielse.

bede om en kort frist

Vidnerne afgiver forklarin g

Hvis ikke begge parter kan acceptere
tilkendegivelsen, vil der blive afsagt

Proceduren
Nlr atte har afgivet forklaring, redegor advokaterne for deres sYn Pl
sagen. Det kaldes procedure. Under

Praktiske

/

Vidner har pligt tit at tate sandt
i retten og har som hovedregel
ptigt tit at afgive forktaring.
Der galder serlige regler for
parternes nertstiende, og hvis
en forktaring vil kunne udsatte
vidnet eller dennes nartstiende
for, f. eks. straf eller tab af velfard. Er du som vidne i tvivl om,
hvorvidt du har ptigt tiI at afgive
forklaring, skal du gore retten

opmarksom herpi.
Hvis dommeren kommer med en tilkendegivetse, kan parterne tiltrade eller

syns- og skgnsmand.

Vidner har fgrst adgang til retssalen, nAr de btiver kaldt ind. Det
er, fordi vidner ikke mi overhore
parternes og de ovrige vidners for'
klaringer, da deres eget udsagn si
kan blive pivirket. Det er den part,
der har indkatdt vidnet, der starter
med at stille sporgsml[. Vidner, der
har afgivet forklaring, er velkomne
til at blive i retssalen og overvare
resten af sagen som tilhorere.

Mdneptigt og vidneansvar

dom i sagen.
Retten vil optyse,

hvornir dommen

bliver afsagt.

Vidnegodtgorelse mv.
Vidner har ret til vidnegodtgorelse og dakning af udgifter
tiI transport. Hvis du er vidne,
vil retten fortalle dig, hvordan
du skat forholde dig for at
udbetalt vidnegodtgorelse. Hvis
du onsker godtgorelse for tabt
arbeidsfortieneste, skal du huske
at sige det tit dommeren eller en
fra personalet.
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Domsafsigetsen
N6r dommen er afsagt, sender retten
en kopi af dommen tit sagens parter el'
ter deres advokat. Hvis man har

Utrygge vidner
Hvis du som part eller vidne foler
dig utryg, er du velkommen tilat
henvende dig tiI personalet, der
kan hietpe og vejtede dig.

varet

tilhorer, kan man ringe til retten inden
7 dage og fA dommens resultat. I helt
sarlige sager kan retten beslutte, at
dommen skal afsiges i et retsmode. 56
har atle adgang til at komme og hore
dommens konktusion blive last op.

Retten
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