HVORDAN GENNEMFØRES EN
STRAFFESAG I LANDSRETTEN?
Hvis du har spørgsmål eller brug for vejledning, er du altid velkommen
til at henvende dig i Informationen eller til vores kontorpersonale
Domsmandssag i landsretten
Juridiske dommere og domsmænd

Forsvarer
Tiltalte
Anklager

Evt. tolk

Vidne

Nævningesag i landsretten
Dommer
Dommer

Dommer

Forsvarer
Tiltalte
Anklager

Evt. tolk

Nævninge
Vidne

Straffesager
Alle straffesager behandles først i byretten (1.
instans). De straffesager, der behandles i landsretten, er derfor alle ankesager.
RETSSAGENS FORLØB
Tiltalte afhøres
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 er den første, der stiller
spørgsmål til tiltalte. Derefter kan forsvareren
stille spørgsmål.
Vidnerne afgiver forklaring
Vidner har først adgang til retssalen, når de bliver
kaldt ind. Nogle gange 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.
Proceduren
Anklageren og forsvareren forklarer, hvordan de
mener, at beviserne i sagen skal vurderes, og hvor
lang en eventuel straf skal være. Tiltalte kan – men
skal ikke – komme med en afsluttende udtalelse.

Vidnepligt og vidneansvar
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 på det.
Vidner har pligt til at tale sandt og kan straffes for at lyve i retten.
Utrygge vidner
Hvis du som vidne føler dig utryg, er du velkommen til at henvende dig til personalet, der
kan hjælpe og vejlede dig.
Hvis du som vidne føler dig utryg ved at afgive
forklaring, når tiltalte er til stede, skal du gøre
personalet eller anklageren opmærksom på det.
Vidnegodtgørelse mv.
Vidner har ret til vidnegodtgørelse og dækning af transportudgifter. Der kan også være
tale om tabt arbejdsfortjeneste. Henvendelse
om vidnegodtgørelse mv. skal ske til landsrettens personale. Beløbet bliver sat ind på
vidnets NEM-konto.

Godt at vide
Ro i retten

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

Det er vigtigt for alle – retten, sagens parter,
vidner og tilhørere – at der er ro i retten.

Domsafsigelsen
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.

Du må ikke tage mad og drikkevarer med i
retssalen.

Praktiske oplysninger

Domstolsstyrelsen
Store Kongensgade 1-3
1264 København K
Telefon: 70 10 33 22
E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk

Husk at slukke din mobiltelefon, inden du går
ind i retssalen.

Der må ikke uden tilladelse fotograferes i
retsbygningen.

DANMARKS DOMSTOLE

– FOR RET OG RETFÆRDIGHED

På www.domstol.dk og på www.kenddinret.dk kan du læse mere Danmarks Domstole og det danske retssystem.

