Hvordan gennemføres
en straffesag
i Østre Landsret?
Hvis du har spørgsmål eller brug for vejledning,
er du altid velkommen til at henvende dig til
vores kontorpersonale, som du kan kende på
deres emblem med det røde domstolslogo.
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Vidne

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.

Vidnepligt og
vidneansvar

Retssagens forløb
Tiltalte afhøres

Proceduren

Når dommerne kommer ind,
rejser alle sig. Sagen begynder
med, at anklageren forklarer om
sagen, herunder om forløbet i
byretten. Tiltalte har ikke pligt til
at udtale sig og udtaler sig ikke
under strafansvar. Anklageren
stiller spørgsmål først, derefter
forsvareren.

Anklageren og forsvareren
redegør for, hvordan de
mener, at beviserne i sagen
skal vurderes, og hvor lang
en eventuel straf skal være.

Vidnerne afgiver forklaring
Vidner har først adgang til retssalen, når de bliver kaldt ind. Som
udgangspunkt vil den forklaring,
som vidnet har afgivet i byretten, blive læst op. Som regel vil
anklageren og forsvareren have
supplerende spørgsmål, som vidnet skal svare på. Vidner, der har
afgivet forklaring, er velkomne til
at blive i retssalen og overvære
resten af sagen som tilhørere.
Vidner og tilhørere kan også
efterfølgende ringe til landsretten og høre sagens resultat.

Landsdommerne og domsmænd/nævninger trækker
sig nu tilbage for at diskutere beviserne, og hvilket
resultat sagen skal have.

Vidner har som hovedregel
pligt til at afgive forklaring.
Der gælder særlige regler for
tiltaltes nærtstående, 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 pligt til at tale
sandt i retten.

Domsafsigelsen

Utrygge vidner

Når dommerne vender
tilbage efter votering, rejser
alle sig op. Den dommer, der
har ledet retsmødet (retsformanden), læser dommens
konklusion op. Retsformanden beder herefter alle om
at sætte sig og gennemgår,
hvad retten har lagt vægt på
i forbindelse med resultatet.

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.

Voteringen

Vidner har ret til vidnegodtgørelse og dækning af transportudgifter. Beløbet bliver sat ind
på vidnets NEM-konto. Vidner,
der ønsker godtgørelse for tabt
arbejdsfortjeneste, kan rette
henvendelse til landsrettens
personale.

Praktisk information
Restaurant
Landsretten har restaurant i Bredgade 59. Restauranten er åben
mellem kl. 8.00 og 14.00 og kan
benyttes af landsrettens brugere
og personale.

Toiletter
I Bredgade 59 findes der toiletter i nærheden af alle retssale og
ved restauranten, ligesom der i
stueetagen ved informationen er
et handicaptoilet. I Bredgade 42
er der alene toilet i stueetagen.

Vidnegodtgørelse mv.

Spørg eventuelt personalet om,
hvor det nærmeste toilet findes.

Kontakt
Østre Landsret, Bredgade 59
1260 København K
Telefon: 33 97 02 00
Telefax:
33 14 58 22 (Bredgade 59)
33 97 06 79 (Bredgade 42)
post@oestrelandsret.dk
www.domstol.dk/oestrelandsret

Kontortid
Mandag–torsdag 9.00-16.00
Fredag 9.00-15.00

