
HVORDAN GENNEMFØRES EN
CIVIL SAG I BYRETTEN?
Hvis du har spørgsmål eller brug for vejledning, er du altid velkommen
til at henvende dig til vores personale.

Civile sager
De fleste civile sager i byretten bliver
behandlet af en enkelt af rettens dommere.
I særlige sager kan der deltage tre domme-
re fra retten. I boligsager og andre specielle
sagstyper kan der være to sagkyndige
dommere med. De vil i retssalen sidde på
hver sin side af rettens dommer.
Læs mere på bagsiden af kortet.

Sagsøger er den part, som har indbragt
sagen for retten.

Sagsøgte er modparten i sagen.

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.
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Du kan finde mere information om behandlingen af retssager på www.domstol.dk



VIDNEPLIGT OG VIDNEANSVAR
Vidner har pligt til at tale sandt i retten og har som
hovedregel pligt til at afgive forklaring. Der gælder
særlige regler for parternes nærtstående, og hvis
en forklaring vil kunne udsætte vidnet eller dennes
nærtstående for fx straf eller tab af velfærd.
Er du som vidne i tvivl om, hvorvidt du har pligt til
at afgive forklaring, skal du gøre retten opmærk-
som herpå.

UTRYGGE VIDNER
Hvis du som part eller vidne føler dig utryg, er du
velkommen til at henvende dig til personalet, der
kan hjælpe og vejlede dig.

VIDNEGODTGØRELSE MV.
Vidner har ret til vidnegodtgørelse 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 godtgø-
relse for tabt arbejdsfortjeneste, skal du huske at
sige det til dommeren eller en fra personalet.

SAGEN BEGYNDER OG PARTERNE
AFHØRES
Alle i retssalen rejser sig op når dommeren
kommer ind. Sagen begynder med, at de to parter
i sagen kommer med deres påstande – det vil sige
angiver, hvordan de mener, at sagen skal afgøres.
Efter dette vil sagsøgerens advokat kort forklare
om sagen og eventuelt læse op fra nogle af sagens
dokumenter. Så skal hver part afgive forklaring.
Først er det sagsøgerens tur og bagefter sagsøg-
tes. Efter dette kan der være vidner, der skal afgive
forklaring, herunder eventuel syns- og skønsmand.

VIDNER AFGIVER FORKLARING
Vidner har først adgang til retssalen, når de bliver
kaldt ind. Det er, fordi vidner ikke må overhøre par-
ternes og de øvrige vidners forklaringer, da deres
eget udsagn så kan blive påvirket. Det er den part,
der har indkaldt vidnet, der starter med at stille
spørgsmål. Vidner, der har afgivet forklaring, er
velkomne til at blive i retssalen og overvære resten
af sagen som tilhørere.

PROCEDUREN
Når alle har afgivet forklaring, redegør advokater-
ne for deres syn på sagen. Det kaldes procedure.

Under proceduren vil først sagsøgers advokat og
så sagsøgtes advokat forklare, hvorfor de mener, at
sagen skal afgøres, således som de har påstået.

DOMMERENS EVENTUELLE
TILKENDEGIVELSE/OPTAGELSE
TIL DOM
Dommeren spørger eventuelt parterne, om de vil
være interesserede i, at retten kommer med en
tilkendegivelse om sagens udfald. Hvis dommeren
kommer med en tilkendegivelse, kan parterne
tiltræde eller afslå tilkendegivelsen i retsmødet
eller bede om en kort frist på overvejelse. Hvis
ikke begge parter kan acceptere tilkendegivelsen,
vil der blive afsagt dom i sagen. Retten vil oplyse,
hvornår dommen bliver afsagt.

DOMSAFSIGELSEN
Når dommen er afsagt, sender retten en kopi af
dommen til sagens parter eller deres advokat. Hvis
man har været tilhører, kan man ringe til retten
inden 7 dage og få dommens resultat.
I helt særlige sager kan retten beslutte, at dom-
men skal afsiges i et retsmøde. Så har alle adgang
til at komme og høre dommens konklusion blive
læst op.
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