Vidne i en straffesag
Du er vidne, fordi du har set, hørt eller oplevet noget, der kan have værdi for politiets
efterforskning af en straffesag. Hvis sagen skal afgøres i retten, skal du måske også vidne der.
Alle sager er forskellige, men her kan du se den typiske proces fra hændelse til afsluttet sag.

Læs mere
På domstol.dk/vidne kan du
læse mere om, hvad det vil sige
at vidne, hvordan en retssag
foregår, og om dine rettigheder
og pligter som vidne.
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Hvad har du oplevet? (afhøring)

Indkaldelse fra retten

Vidne i retten

Når du taler med politiet, vil de bede dig
beskrive, hvad du har oplevet.

Når politiets efterforskning er afsluttet, gives
sagen videre til anklagemyndigheden. Det er
anklagemyndigheden, der vurderer, om der er
tilstrækkelige beviser til, at sagen skal for retten
- og om du skal indkaldes som vidne. Hvis du
skal vidne, får du brev fra den byret, der skal
behandle sagen. Du hører ikke noget, hvis du
ikke skal vidne.

I indkaldelsen fra retten kan du læse, hvor
og hvornår du skal vidne, og hvordan du kan
forberede dig. Når du er indkaldt som vidne, har
du pligt til at møde op og fortælle sandheden.
Både anklageren og forsvareren kan stille dig
spørgsmål. Hvis der er noget, du ikke kan huske
eller er i tvivl om, skal du sige det.

Det er en god idé, hvis du skriver et par noter
ned efter selve hændelsen. På den måde kan
du bedre huske, hvad der skete, hvis du senere
skal vidne i retten.
Måske kontakter politiet dig igen, hvis de har
nye spørgsmål. Du kan også kontakte dem på
114, hvis du kommer i tanke om noget nyt.

Der kan gå lang tid fra din første afhøring, til du
måske får brev fra retten. Har du taget noter
efter hændelsen, bør du derfor gemme dem i
tilfælde af, at du får brug for dem igen.

Tak, fordi du vidner
Hvert år bidrager helt almindelige danskere med afgørende viden til
opklaring af forbrydelser og afgørelse af straffesager. Som vidner har de
en værdifuld rolle i vores retssamfund og hjælper med til at sikre ret og
retfærdighed i Danmark.

Hvis du har noter fra hændelsen, er det en god
idé at genlæse dem, inden du møder i retten.
Du kan blive indkaldt som vidne flere gange
– først i byretten og senere i landsretten, hvis
sagen går videre. Hvis du skal vidne igen, får
du brev fra landsretten.

