Hvordan gennemføres en
straffesag i byretten?
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Hvis du har spørgsmål eller brug for vejledning,
er du altid velkommen til at henvende dig til
vores personale.

Straffesagerne i byretten bliver
behandlet på tre forskellige
måder. I nævningesager deltager tre dommere fra retten og
seks nævninger. I domsmandssager deltager en dommer
fra retten og to domsmænd.
Tilståelsessager og mindre
straffesager bliver behandlet af
en dommer fra retten.
Læs mere på bagsiden af kortet.

Evt. nævninger
Forsvarer
Tiltalte
Evt. tolk
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Vidne

Du kan finde mere information
om behandlingen af retssager på
www.domstol.dk &
www.kenddinret.dk
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Ro i retten
Det er vigtigt for alle –
retten, sagens parter, vidner
og tilhørere – at der er ro i
retten.
Husk at slukke din mobiltelefon, inden du går ind i
retssalen.

Retssagens forløb
Tiltalte afhøres

Proceduren

Vidnepligt og vidneansvar

Når dommerne kommer ind,
rejser alle sig. Sagen begynder
med, at anklageren læser
anklageskriftet op og forklarer
om sagen. Tiltalte har ikke pligt
til at udtale sig og udtaler sig
ikke under strafansvar. Ankla
geren stiller først spørgsmål til
tiltalte, derefter forsvareren.

Når alle har afgivet forklaring og
bevisførelsen er slut, vil anklage
ren og forsvareren redegøre for
deres syn på sagen. Det kaldes
procedure. Under proceduren vil
anklageren og forsvareren fortæl
le, hvordan de mener, beviserne
skal bedømmes, og hvor lang en
eventuel straf skal være.

Vidnerne afgiver
forklaring

Voteringen

Vidner har pligt til at tale sandt
i retten og har som hovedregel
pligt til at afgive forklaring. Der
gælder særlige regler for nært
stående, og hvis en forklaring vil
kunne udsætte vidnet eller dennes
nærtstående for f.eks. straf eller
tab af velfærd. Er du som vidne i
tvivl om, hvorvidt du har pligt til
at afgive forklaring, skal du gøre
retten opmærksom herpå.

Vidner har først adgang til
retssalen, når de bliver kaldt
ind. Det er, fordi vidner ikke må
overhøre tiltaltes og øvrige vid
ners forklaring, da deres eget
udsagn så kan blive påvirket.
Som udgangspunkt vil vidnet
først blive afhørt af anklageren,
herefter af forsvareren. Vidner,
der har afgivet forklaring, er
velkomne til at blive i retssalen
og overvære resten af sagen
som tilhørere. Vidner og tilhø
rere kan også efterfølgende
ringe til retten og høre sagens
resultat.

Dommer og domsmænd/næv
ninger trækker sig nu tilbage for
at vurdere beviserne, og drøfte
sagens resultat. I nævningesager
afgøres skyldsspørgsmålet først.

Domsafsigelsen
Når dommeren og domsmænd/
nævninger vender tilbage efter
votering, rejser alle sig op. Den
dommer, der sidder i midten
(retsformanden), læser dommens
konklusion op. Retsformanden
beder herefter alle om at sætte
sig og gennemgår, hvad retten
har lagt vægt på i forbindelse
med dommens resultatet.
Vidner og tilhørere kan også ef
terfølgende ringe til retten inden
7 dage og høre dommens resultat.

Utrygge vidner
Hvis du som vidne føler dig utryg,
er du velkommen til at henvende
dig til personalet, der kan hjælpe
og vejlede dig. Dette gælder også,
hvis du som vidne føler dig utryg
ved at afgive forklaring, når tiltalte
er til stede.

Vidnegodtgørelse mv.
Vidner har ret til vidnegodtgø
relse og dækning af udgifter til
transport. Hvis du er vidne, vil
retten fortælle dig, hvordan du
skal forholde dig for at få udbetalt
vidnegodtgørelse. Hvis du ønsker
godtgørelse for tabt arbejdsfor
tjeneste, skal du huske at sige
det til dommeren eller en fra
personalet.

Praktiske oplysninger / Københavns Byret
Kontakt

Københavns Byret, Domhuset,
Nytorv 25, 1450 København K
Telefon: 9968 7000
kobenhavn@domstol.dk
www.domstol.dk/kobenhavn

Åbningstider
Mandag-Fredag: 08:30–15:00

Opførsel i byrettens
bygninger

Personer, der ved støjende eller anden
utilbørlig adfærd forstyrrer rettens
handlinger eller i øvrigt tilsidesætter
den agtelse og ro, som skal udvises i

rettens bygninger, kan bortvises
– eventuelt med bistand fra politiet.

Beliggenhed retssale

1–21: Nytorv 25, 1450 Kbh. K
22–32: Slutterigade 1, 1461 Kbh. K
36–42: Rådhuspladsen 45, 1550 Kbh. K
60: Nytorv 27, porten, 1450 Kbh. K
70: Slutterigade 1, 1461 Kbh. K
80 og mødelokale 10: Hestemøllestræde 6, 1462 København K.

Skifteafdeling & notar

Hestemøllestræde 6, 1464 Kbh. K
Mødelokale 1
Telefon: 9968 7340
skifte.kbh@domstol.dk

Fogedafdeling &
tvangsauktioner

Hestemøllestræde 6,
1464 Kbh. K
Mødelokale 2–8, 9 og 11
Telefon: 9968 7300
foged.kbh@domstol.dk

Byrettens frokostcafé

Nytorv 25, kld., 1450 Kbh. K
Det er muligt i byretten at købe
frokost, øl og vand, frugt, slik
og f.eks. cafe latte og te m.v.

