KEND DIN RET

DREJEBOG TIL ROLLESPIL
OM STRAFFESAG TIL
LÆREREN OG RETTEN
– ”Slaget på Generalen”

DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014
A

Retsvæsenet i samfundsfag

Rollespil

Danmarks Domstole

Indhold
Formål og gennemførelse ............................................................................................................... 2
Sagens baggrund............................................................................................................................ 3
Rollebeskrivelser og grupper........................................................................................................... 4
Program for retssagen .................................................................................................................... 6
Anklageskrift ................................................................................................................................... 7
Bevisfortegnelse ............................................................................................................................. 8
Bilag 1: Afhøringsrapport ................................................................................................................ 9
Bilag 2: Besigtigelse...................................................................................................................... 10
Vidneindkaldelse Martin Jørgensen .............................................................................................. 11
Vidneindkaldelse Kirsten Johansen .............................................................................................. 12
Vidneindkaldelse Caroline Merkel ................................................................................................. 13
Instruktion gruppe 1: Domsmandsret - dommeren og domsmændene .......................................... 14
Instruktion gruppe 2: Anklagemyndighed - anklageren .................................................................. 17
Instruktion gruppe 3: Forsvar – forsvarsadvokaten........................................................................ 20
Instruktion gruppe 4: Tiltalte Emil Bang ......................................................................................... 23
Instruktion gruppe 5: Vidner – forurettede Martin Jørgensen ......................................................... 26
Instruktion gruppe 6: Vidner – vidnet Kirsten Johansen ................................................................ 29
Instruktion gruppe 7: Vidner – vidnet Caroline Merkel ................................................................... 31
Retspraksis ................................................................................................................................... 33

Formål og gennemførelse
Rollespillet gennemføres for at give eleverne en dybere forståelse for aktørernes opgaver og roller
i retssystemet og tilegne sig viden om de grundlæggende retsprincipper og processuelle regler for
behandling af straffesager. Rollespillet skal endvidere understøtte elevernes drøftelser og refleksioner over formålet med at straffe personer, uskyldsformodningen og principperne for strafudmåling.
Rollespillet bør gennemføres i en ægte retssal under medvirken af en dommer, der kan understøtte rollespillet og indlæringen. Rollespillet bør gennemføres sent i undervisningsforløbet og navnlig
efter, eleverne har haft lejlighed til at overvære en rigtig retssag.
Som forberedelse til rollespillet opdeles eleverne i grupper, som forbereder hver deres aktør samt
udpeger den elev, der skal spille rollen. Der er udarbejdet et selvstændigt materiale til hver gruppe
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Domsmandsretten
Anklagemyndigheden
Forsvaret
Tiltalte
Vidnet (forurettede) Martin Jørgensen
Vidnet Kirsten Johansen
Vidnet Caroline Merkel

For at gøre spillet mere levende, er det vigtigt, at grupperne ikke ser hinandens instruktion. Det
er afgørende for et succesfuldt rollespil, at hver gruppe nøje gennemgår deres egen instruktion og
sætter sig grundigt ind i programmet for retssagen.
Forberedelsen omfatter, at grupperne undersøger og overvejer nogle spørgsmål om aktørens rolle
og planlægger, hvad aktøren skal gøre under spillet. Derudover er der i instruktionerne til grupperne også nogle opgaver som forberedelse til rollespillet og nogle diskussionsemner. Der er i den
forbindelse henvist til forskellige paragraffer i retsplejeloven, som kan findes på retsinformation.dk.
Der bør afsættes et modul (modul 9) eller tid til hjemmearbejde, så grupperne har tid til at forberede sig grundigt og undervejs tager de diskussioner, der er lagt op til.
Under rollespillet holdes der en pause inden proceduren, hvori anklager- og forsvarergrupperne
kan samles hver for sig og forberede, hvordan deres aktør skal reagere på det, der er kommet
frem under bevisførelsen med henblik på at justere den allerede forberedte procedure (argumentation). Når der opstår tvivl om processen eller fejl, kan den rigtige dommer afbryde og rette op.
Rollespillet forventes at vare 1½-2 timer.

Sagens baggrund
Rollespillet er baseret på en episode, som fandt sted for flere år siden. Navnene er ændret, og
bilagene er konstruerede. Der er tale om en helt typisk sag om vold i nattelivet og på barer. De
centrale personer er påvirket af alkohol, og der er tale om unge mennesker, der ikke tidligere har
været indblandet i kriminalitet af denne karakter. Episoden udvikler sig omkring en bardisk og begynder med lidt skubben til hinanden, som de fleste vil kunne genkende. Der skal i disse situationer ikke så meget til, før det udvikler sig til en politisag, hvilket navnlig skyldes alkohol, aggressivitet og misforståede signaler. Dilemmaet er, hvor sikker man kan være på beviserne for den ene
parts skyld, og hvordan samfundet i givet fald skal reagere og straffe en ung ”uhærdet” gerningsmand.
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Rollebeskrivelser og grupper
Følgende roller skal besættes og spilles:
Gruppe 1: Domsmandsret
1.1 Dommeren
Rollen som retsformand er krævende med hensyn til styringen af retssagen – processen –
og at finde frem til en konklusion på skyldsspørgsmål og en strafudmåling. Rollen bør forberedes af en større gruppe elever, for eksempel 8-10 personer, hvoraf en elev vælges til
at spille rollen.
1.2 To domsmænd
Rollerne er passive under selve retssagen, men de to domsmænd skal sammen med
dommeren nå frem til en konklusion i sagen, som ikke behøver at være enstemmig. Rollerne forberedes og besættes af to elever fra gruppen.
Gruppe 2: Anklagemyndighed
2.1 Anklageren
Rollen som anklager er krævende med hensyn til at være den drivende kraft i sagen, da det
er anklagerens opgave at bevise sagen. Anklageren er den, der først får ordet ved afhøringer og argumentation. Rollen bør forberedes af en større gruppe elever, for eksempel 6-8
personer, hvoraf en elev vælges til at spille rollen.
Gruppe 3: Forsvar
3.1 Forsvareren
Rollen er af betydning, men knapt så krævende i forhold til ansvaret for processen, og forsvareren har ikke et ansvar for at bevise sagen. Forsvareren skal lede efter de ting og argumenter i sagen, som gør, at beviserne er tvivlsomme og uklare, eller som taler i formildende retning og nedtoner episoden. Rollen forberedes af en større gruppe elever, for eksempel 6-8 personer, hvoraf en elev vælges til at spille rollen.
Gruppe 4: Tiltalte
4.1Tiltalte Emil Bang
Rollen kræver godt skuespil i forhold til leve sig ind i karakterens historie og kunne fortælle
om ting, som ikke er nævnt direkte i instruktionen, men som vil være i naturlig forlængelse
af historien. Tiltalte er desuden centrum og ”skurk” i sagen. Rollen forberedes af en mindre
gruppe elever, for eksempel 1-3 personer, hvoraf en elev vælges til at spille rollen.
Gruppe 5, 6 og 7: Vidner
5.1Forurettede Martin Jørgensen (gruppe 5)
Forurettede (offeret) er det vidne, som ifølge politiets opfattelse er blevet overfaldet. Rollen
er mindre krævende, men kræver skuespil i forhold til at leve sig ind i karakterens historie.
Vidnet skal således kunne svare på uventede spørgsmål og fortælle om ting, som ikke er
nævnt direkte i instruktionen, men som vil være i naturlig forlængelse heraf uden at gå ud
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over rammerne for, hvad vidnet ifølge instruktionen kan fortælle af betydning for bevisførelsen. Rollen kan forberedes af 1-3 elever og må ikke drøftes med de andre grupper.

5.2Vidnerne Kirsten Johansen og Caroline Merkel (henholdsvis gruppe 6 og 7).
Disse vidner er som udgangspunkt neutrale på den måde, at de alene har været tilskuere til
episoden og ikke aktivt involveret i den strafbare del af handlingen. Rollerne er mindre krævende, men kræver skuespil i forhold til at leve sig ind i karakterens historie. Vidnerne skal
således kunne svare på uventede spørgsmål og fortælle om ting, som ikke er nævnt direkte
i instruktionen, men som vil være i naturlig forlængelse heraf, uden at gå ud over rammerne
for, hvad vidnerne ifølge instruktionerne kan fortælle af betydning for bevisførelsen. Rollerne forberedes i to grupper på hver 1-3 elever og må ikke drøftes med de andre grupper.
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Program for retssagen
1. Domsmandsretten kommer ind (alle rejser sig). Vidnerne må ikke være i retssalen.
1.1 Dommeren indleder sagen og sikrer sig, at det er tiltalte, der er mødt ved at spørge om
hans navn og fødselsdato.
1.2 Dommeren beder anklageren om at læse anklageskriftet op.
2. Anklageren læser anklageskriftet op.
3. Dommeren vejleder tiltalte om, at han ikke har pligt til at sige noget. Dommeren spørger
forsvareren, om tiltalte erkender sig skyldig eller nægter sig skyldig.
4. Tiltalte Emil Bang afgiver forklaring. Tiltalte udspørges først af anklageren og derefter af
forsvareren.
5. Vidneforklaringer. Vidnerne må ikke komme ind i retssalen, før de skal afgive forklaring.
Anklageren henter vidnerne ind en ad gangen. Efter, et vidne har afgivet forklaring, må vidnet sætte sig på tilhørerpladserne. Vidnerne udspørges først af anklageren og derefter af
forsvareren:
5.1 Vidnet Martin Jørgensen - forurettet
5.2 Vidnet Kirsten Johansen – bartender på Generalen
5.3 Vidnet Caroline Merkel – gæst på Generalen
6. Dokumentbeviser (bilag 2) læses op af anklageren.
7. Tiltaltes personlige forhold.
7.1 Anklageren oplyser, om tiltalte tidligere er blevet straffet.
7.2 Forsvareren udspørger tiltalte om personlige forhold.
8. PAUSE: Gruppe 2 og 3 mødes hver for sig og finpudser deres procedure i forhold til, hvad
der er kommet frem under sagen.
9. Anklageren argumenterer for, hvad der er bevist, og hvordan sagen bør afgøres.
10. Forsvareren argumenterer for, hvad der ikke er bevis for, og hvordan sagen bør afgøres.
11. Anklager og forsvarer får mulighed for en kort replik.
12. Tiltalte får mulighed for at få det sidste ord.
13. Retten går ud og voterer (alle rejser sig).
14. PAUSE: Gruppe 1 mødes og voterer og skriver dom. De øvrige grupper gætter på, hvad
resultatet vil være.
15. Dommen afsiges ved, at dommeren læser resultatet op (alle står op). Derefter sætter alle
sig ned, og dommeren begrunder dommen.
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Anklageskrift

Anklageskrift
Domsmandssag

Politiet i Danmark
Advokatur Vest

Dato:
1. oktober 2014
Journalnr.:
90-78655-12447-13
Sagsbehandler:
58996

Retten i Danmark

Emil Bang
140696-9999
Agervej 54
2299 Vækkinge
tiltales ved Retten i Danmark med påstand om straf for
overtrædelse af straffelovens § 244 - vold - ved onsdag den 12. juni 2014 ca. kl. 01:45 på beværtning Generalen, Strandvejen 88 i Hundested, at have tildelt Martin Jørgensen flere slag med
knyttet hånd i ansigtet og på kroppen.

Karen Buskager
Anklager
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Bevisfortegnelse

Politiet i Danmark

Bevisfortegnelse

Advokatur Vest

Dato:
1. oktober 2014
Journalnr.:
90-78655-12447-13
Sagsbehandler:
58996

Anklagemyndigheden i sagen mod
Emil Bang
140696-9999
Agervej 54
2299 Vækkinge

Vidner
Martin Jørgensen
260494-1448
Statholderbakken 18
5899 Vissinge
Kirsten Johansen
080196-1211
Østvænget 59, st.tv.
4788 Kvam
Caroline Merkel
181290-1813
Ibenvej 45
3255 Boden
Dokumenter
Bilag 1: Martins forklaring til politiet
Bilag 2: Besigtigelse
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Bilag 1: Afhøringsrapport

Afhøringsrapport
Forurettet

Politiet i Danmark
Advokatur Vest
Dato:
Journalnr.:
Forhold nr.:

Onsdag den 12. juni 2014
90-78655-12447-13
1
Bilag nr.:

Afhøring af

Fødested

Nationalitet

Martin Jørgensen / Inr.:( 260494-1448)
Statholderbakken 18
5899 Vissinge

Hvorlev

DK

1

Afhøring begyndte

Onsdag den 12. juni 2014 kl. 20:00
Afhøring blev afsluttet

Onsdag den 12. juni 2014 kl. 20:45
Sagens art

Gerningstidspunkt/-rum

Vold

Onsdag den 12. juni 2014 kl. 01:45

Gerningssted

Kommune

Rest. Generalen
Strandvejen 88
1234 Hundested

Hundested

Formregler

Afhøringsform: personligt
Afhørte blev gjort bekendt med anledningen
Afhørte blev vejledt med hensyn til bistandsadvokat
Afhørte ønskede ikke at gennemlæse sin forklaring
Afhøringens resultat:

Afhørte oplyste ….
… Afhørte blev ramt nogle gange i ansigtet, men fik også et slag på brystkassen …

Afsluttet kl. 20:45. Forklaringen blev oplæst. Afhørte godkendte forklaringen, men ønskede ikke at
gennemlæse sin forklaring.
……………………………………………………..
sistent
Afhørtes underskrift (ikke underskrevet)

Flemming Hansen, kriminalas-

Sagsbehandlers underskrift (underskrevet)
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Bilag 2: Besigtigelse
Politiet i Danmark
Advokatur Vest

Rapport
besigtigelse af vidnet Jørgen-

sen
Dato:
Journalnr.:
Forhold nr.:

Onsdag den 12. juni 2014
90-78655-12447-13
1
Bilag nr.:

Sagens art

Gerningstidspunkt/-rum

Vold

Onsdag den 12. juni 2014 kl. 01:45

Gerningssted

Kommune

Rest. Generalen
Strandvejen 88
1234 Hundested

Hundested

Sagen vedrørende

Fødested

Nationalitet

Emil Bang / Inr.: 140696-9999

Hvorhen

DK

2

Vidnet Martin Jørgensen blev besigtiget på Generalen kl. 02:15.
Vidnet, der skønnedes beruset, men rolig og egnet til afhøring, var iført en lyseblå t-shirt med sort
og hvid på bryst, sorte benklæder og gummisko.
Han påviste et mærke i ansigtet under højre øje. Vidnet fremstod hævet omkring øjet. Vidnet mente, at det var pådraget under et overfald for ca. 30 minutter siden.

(underskrevet)
Jørgen Nielsen
Politiassistent
Sagsbehandlers underskrift
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Vidneindkaldelse
Politiet i Danmark
Advokatur Vest

Dato:
1. oktober 2014
Journalnr.:
90-78655-12447-13
Sagsbehandler:
58996

Martin Jørgensen
260494-1448
Statholderbakken 18
5899 Vissinge

Vidneindkaldelse
Anklagemyndigheden indkalder dem til at møde som vidne i en sag mod Emil Bang i
Retten i Danmark, Retssal x
xxxdag den x. 2015 kl. x

Sagen drejer sig om en episode den 12. juni 2014.
De har pligt til at møde, hvis indkaldelsen er forkyndt senest aftenen før retsmødet. Hvis afstanden
til retten er over 30 km. forlænges varslet med 2 døgn.
Er De forhindret i at møde f.eks. på grund af sygdom, skal de hurtigst muligt give retten besked.
Retten kan kræve lægeerklæring eller andet bevis for gyldigt fravær.
Hvis De udebliver fra retten uden at give retten besked om en gyldig grund, kan De blive afhentet
af politiet uden yderligere varsel, og De kan blive pålagt bøde og erstatning.
Hvis De har spørgsmål, er De velkommen til at kontakte retten.

Med venlig hilsen
Anklagemyndigheden
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Vidneindkaldelse
Politiet i Danmark
Advokatur Vest

Dato:
1. oktober 2014
Journalnr.:
90-78655-12447-13
Sagsbehandler:
58996

Kirsten Johansen
080196-1211
Østvænget 59, st.tv.
4788 Kvam

Vidneindkaldelse
Anklagemyndigheden indkalder dem til at møde som vidne i en sag mod Emil Bang i
Retten i Danmark, Retssal x
xxxdag den x. 2015 kl. x

Sagen drejer sig om en episode den 12. juni 2014.
De har pligt til at møde, hvis indkaldelsen er forkyndt senest aftenen før retsmødet. Hvis afstanden
til retten er over 30 km. forlænges varslet med 2 døgn.
Er De forhindret i at møde f.eks. på grund af sygdom, skal de hurtigst muligt give retten besked.
Retten kan kræve lægeerklæring eller andet bevis for gyldigt fravær.
Hvis De udebliver fra retten uden at give retten besked om en gyldig grund, kan De blive afhentet
af politiet uden yderligere varsel, og De kan blive pålagt bøde og erstatning.
Hvis De har spørgsmål, er De velkommen til at kontakte retten.

Med venlig hilsen
Anklagemyndigheden
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Vidneindkaldelse
Politiet i Danmark
Advokatur Vest

Dato:
1. oktober 2014
Journalnr.:
90-78655-12447-13
Sagsbehandler:
58996

Caroline Merkel
181290-1813
Ibenvej 45
3255 Boden

Vidneindkaldelse
Anklagemyndigheden indkalder dem til at møde som vidne i en sag mod Emil Bang i
Retten i Danmark, Retssal x
xxxdag den x. 2015 kl. x

Sagen drejer sig om en episode den 12. juni 2014.
De har pligt til at møde, hvis indkaldelsen er forkyndt senest aftenen før retsmødet. Hvis afstanden
til retten er over 30 km. forlænges varslet med 2 døgn.
Er De forhindret i at møde f.eks. på grund af sygdom, skal de hurtigst muligt give retten besked.
Retten kan kræve lægeerklæring eller andet bevis for gyldigt fravær.
Hvis De udebliver fra retten uden at give retten besked om en gyldig grund, kan De blive afhentet
af politiet uden yderligere varsel, og De kan blive pålagt bøde og erstatning.
Hvis De har spørgsmål, er De velkommen til at kontakte retten.

Med venlig hilsen
Anklagemyndigheden
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Instruktion gruppe 1: Domsmandsret - dommeren og domsmændene
Rollebeskrivelse
Jeres gruppe skal spille domsmandsretten, som består af en dommer (retsformand) og to domsmænd. I skal vælge 3 fra gruppen til at spille disse roller under sagen. Hele gruppen forbereder,
hvordan dommeren skal styre retssagen. Under selve rollespillet sidder dommeren og domsmændene ved dommerskranken, mens resten af gruppen er tilskuere i retssalen. Når retten skal afgøre
sagen (votere), går hele gruppen ud i voteringslokalet og drøfter sagen. Det er dog kun dommeren
og domsmændene, der kan stemme.
Dommeren
Rollen som dommer (retsformand) er krævende med hensyn til styringen af retssagen – processen
– og at finde frem til en konklusion på skyldsspørgsmål og en strafudmåling. Dommeren leder
retsmødet og giver ordet til de andre aktører under sagen.
To domsmænd
Domsmændene sidder på hver sin side af dommeren under sagen. Dommeren fører ordet, mens
domsmændene som udgangspunkt er passive. Domsmændene har dog ret til at stille spørgsmål til
tiltalte og vidnerne, men dette bør ske gennem dommeren. De to domsmænd skal følge opmærksomt med i sagen og de forklaringer og andre beviser, som bliver ført.
Materiale
Jeres gruppe får til brug for sagen udleveret følgende materiale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Program for retssagen
Anklageskrift
Bevisfortegnelse
Bilag 1 til sagen – afhøringsrapport
Bilag 2 til sagen – besigtigelsesrapport
Vidneindkaldelser af tre vidner
Retspraksis – referat af to tidligere afsagte domme.

Det er vigtigt, at de andre grupper ikke ser jeres bilag eller instruktion.
Sagens baggrund
Rollespillet er baseret på en episode, som fandt sted for flere år siden. Navnene er ændret, og
bilagene er konstruerede. Der er tale om en helt typisk sag om vold i nattelivet og på barer. De
centrale personer er påvirket af alkohol, og der er tale om unge mennesker, der ikke tidligere har
været indblandet i kriminalitet af denne karakter. Episoden udvikler sig omkring en bardisk og begynder med lidt skubben til hinanden, som de fleste vil kunne genkende. Der skal i disse situationer ikke så meget til, før det udvikler sig til en politisag, hvilket navnlig skyldes alkohol, aggressivitet og misforståede signaler. Dilemmaet er, hvor sikker man kan være på beviserne for den ene
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parts skyld, og hvordan samfundet i givet fald skal reagere og straffe en ung ”uhærdet” gerningsmand.
Gennemførelse af sagen
Under selve rollespillet skal dommeren følge programmet for retsmødet og de forberedelser, I har
lavet. Sørg for at få afsluttet de enkelte dele og komme videre til næste punkt i programmet.
Når sagen skal begynde, kommer dommeren og domsmændene ind i retten fra voteringslokalet.
Resten af gruppen sidder som tilskuere i retssalen. Følg derefter programmet for retssagen.
Uddybende instruktioner til programmet
Pkt. 1-3:

Bed folk om at sætte sig ned og spørg tiltalte om navn og fødselsdato. Bed anklageren om at læse anklageskriftet op. Fortæl tiltalte, at han ikke har pligt til at svare på
spørgsmål. Spørg derefter forsvareren, om tiltalte erkender eller nægter sig skyldig.

Pkt. 5:

Bed anklageren om at hente vidnerne en ad gangen. Spørg vidnet om navn og fortæl
vidnet, at hun/han har pligt til at svare på spørgsmål og pligt til at tale sandt, da det er
strafbart at lyve i retten.

Pkt. 6:

Spørg anklageren, om der er beviser, der skal dokumenteres (læses op).

Pkt. 7:

Spørg anklageren, om tiltalte tidligere er straffet af betydning for sagen. Giv derefter
ordet til forsvareren med henblik på at udspørge tiltalte om de personlige forhold.

Pkt. 13:

Bevisførelse og argumentation (procedure) er slut, og dommeren siger, at retten vil
gå ud og drøfte sagen og afsige dom senere i retsmødet. Gå derefter ud i voteringslokalet sammen med de to domsmænd og resten af jeres gruppe.

Pkt. 14:

I voteringslokalet gennemgår dommeren og domsmændene sammen med resten af
gruppen de beviser, der er i sagen. Først skal I drøfte skyldsspørgsmålet: Hvad er
der uden rimelig tvivl bevis for, at tiltalte har gjort? For eksempel om tiltalte har slået,
hvordan og hvor mange gange. Hvis I ikke er enige, må I stemme om, hvorvidt tiltalte
skal dømmes eller frifindes.
Hvis tiltalte er skyldig i noget, skal I beslutte, hvad straffen skal være. Først skal I finde ud af, om straffen skal være 30 eller 40 dages fængsel (eller et andet antal). Find
derefter ud af, om straffen skal afsones (ubetinget dom) eller kun skal afsones, hvis
tiltalte begår noget strafbart igen (betinget dom). Begrund, hvorfor I har valgt en hård
straf, eller hvorfor I har valgt en mild straf. I må gerne inddrage retspraksis, se bilag
herom.
Hvis I ikke er enige om skyldsspørgsmålet eller strafudmålingen, må I stemme om
det. Det er dog kun dommeren og domsmændene, der kan stemme. Dommeren har
1 stemme og domsmændene har også hver 1 stemme. Hvis der er tre forskellige
synspunkter, skal man samle sig om det, der er bedst for tiltalte.
Straffen kan bortfalde efter straffelovens § 248, hvis volden er udøvet i forbindelse
med et slagsmål, hvis der er særlig formildende omstændigheder.

15

Retsvæsenet i samfundsfag

Pkt. 15:

Rollespil

Danmarks Domstole

Dommeren afsiger dommen ved at læse konklusionen op (stående):
Dommeren siger: ”Thi kendes for ret”, og derefter:
Alternativ 1: ”Tiltalte Emil Bang straffes med fængsel i x dage.” Eller
Alternativ 2: ”Tiltalte Emil Bang straffes med fængsel i x dage. Straffen skal ikke afsones, hvis tiltalte ikke begår ny kriminalitet i en prøvetid på 1 år.” Eller
Alternativ 3: ” Tiltalte Emil Bang frifindes.”
Efter dommen er afsagt, skal alle sætte sig ned. Dommeren fortæller, hvorfor resultatet er blevet, som det er. Det vil sige, hvad har retten fundet tiltalte skyldig i, og hvad
er ikke bevist. Dernæst hvad retten har lagt vægt på i formildende retning eller i
skærpende retning ved udmålingen af straffen. Oplys, hvis der er en af rettens medlemmer, som ikke er enig med flertallet i resultatet (dissens).
Dommeren fortæller tiltalte, at dommen kan ankes i 2 uger eller modtages med det
samme.

Opgaver og diskussioner til forberedelsen
Diskussion: Hvad betyder det for dommeren, at hun/han er ordstyrer? Kan dommeren stille
spørgsmål til tiltalte eller vidner, hvis hun/han synes, at der mangler at blive stillet et vigtigt
spørgsmål?
Diskussion: Har tiltalte pligt til at fortælle, hvad der skete, og kan tiltalte straffes for at lyve i retten,
hvis han lyver om, hvad han gjorde?
Opgave: Find og læs retsplejelovens § 860 og § 861. Forbered, hvordan retsformanden skal indlede retsmødet, indtil anklageren får lov til at afhøre tiltalte.
Opgave: Læs retsplejeloven § 168, stk. 1, og § 181 (sidste sætning). Forbered, hvad retsformanden skal sige til vidnerne, før de afgiver forklaring.
Hjælp: På www.retsinformation.dk kan man finde retsplejeloven. På retslex (link) med oplysning
om domstolene og retssystemet.
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Instruktion gruppe 2: Anklagemyndighed - anklageren
Rollebeskrivelse
Jeres gruppe skal spille anklagemyndigheden. I skal vælge en fra gruppen, som skal spille rollen
under sagen og være den, der fører ordet. Derudover kan I vælge en eller to til at sidde ved siden
af anklageren og assistere. Resten af gruppen sidder på tilskuerpladserne. Når I skal forberede
proceduren under selve rollespillet, samles hele gruppen og drøfter sagen.
Rollen som anklager er krævende med hensyn til at være den drivende kraft i sagen. Det er anklagerens opgave at føre bevis for, at tiltalte er skyldig i det, der står i anklageskriftet. Anklageren skal
samtidig være objektiv i forhold til de beviser, som kommer frem.
Anklageren er den, der først får ordet ved afhøringer og argumentation (procedure).
Materiale
Jeres gruppe får til brug for sagen udleveret følgende materiale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Program for retssagen
Anklageskrift
Bevisfortegnelse
Bilag 1 til sagen – afhøringsrapport
Bilag 2 til sagen – besigtigelsesrapport
Vidneindkaldelser af tre vidner
Retspraksis – referat af to tidligere afsagte domme.

Det er vigtigt, at de andre grupper ikke ser jeres bilag eller instruktion.
Sagens baggrund
Rollespillet er baseret på en episode, som fandt sted for flere år siden. Navnene er ændret, og
bilagene er konstruerede. Der er tale om en helt typisk sag om vold i nattelivet og på barer. De
centrale personer er påvirket af alkohol, og der er tale om unge mennesker, der ikke tidligere har
været indblandet i kriminalitet af denne karakter. Episoden udvikler sig omkring en bardisk og begynder med lidt skubben til hinanden, som de fleste vil kunne genkende. Der skal i disse situationer ikke så meget til, før det udvikler sig til en politisag, hvilket navnlig skyldes alkohol, aggressivitet og misforståede signaler. Dilemmaet er, hvor sikker man kan være på beviserne for den ene
parts skyld, og hvordan samfundet i givet fald skal reagere og straffe en ung ”uhærdet” gerningsmand.
Gennemførelse af sagen
Det er din opgave som anklager, at finde ud af, hvad der er sket den pågældende nat. Det er vigtigt at få afdækket, om der blev slået, hvem der slog hvem, om der blev slået med flad eller knyttet
hånd, hvor forurettede blev ramt og hvor mange gange.
Sæt dig ind i programmet for retssagen. Sagen begynder, når domsmandsretten kommer ind i
retssalen, og alle rejser sig op. Vidnerne må ikke være til stede i retssalen.
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Uddybende instruktioner til programmet
Pkt. 2:

Når dommeren giver dig ordet, skal du læse anklageskriftet op – det som er markeret
med gult.

Pkt. 4:

Tiltalte skal sidde i midten, når han afgiver forklaring. Det er anklageren, der først
stiller spørgsmål. Afhør tiltalte om, hvad han gjorde eller oplevede andre gøre under
episoden. Stil åbne og direkte spørgsmål om de faktiske omstændigheder under episoden. Stil kun ét spørgsmål ad gangen! Du kan for eksempel begynde med at spørge, om tiltalte var til stede den pågældende nat. Når tiltalte har svaret på noget, kan
du spørge ind til detaljer i svaret. Det er vigtigt, at du ikke diskuterer med tiltalte, og
det er ikke meningen, at du skal få tiltalte til at sige nogle bestemte ting. Det er også
relevant at få at vide, om tiltalte var fuld eller på anden måde påvirket, herunder hvor
meget tiltalte havde drukket.

Pkt. 5:

Det er også anklageren, som afhører vidnerne først. Det er dig som anklageren, der
henter vidnerne ind i retssalen, en ad gangen. Stil spørgsmål til vidnet på samme
måde som til tiltalte og forsøg at få vidnet til at komme med et så sikkert svar som
muligt på, hvad hun/han præcis så med sine egne øje.

Pkt. 5.1:

Afhør vidnet Martin Jørgensen om episoden.
Hvis Martin ikke kan huske, hvad der skete eller forklarer noget andet, end han tidligere har sagt til politiet, kan du konfrontere ham med (foreholde ham), hvad han ifølge politiets rapport har sagt til politiet. Et uddrag af rapporten findes i sagens bilag 1.
Du foreholder Martin forklaringen i politirapporten ved at læse forklaringen fra politiets
rapport op (det der er markeret med gult i bilag 1) for Martin og spørge ham, om det
er rigtigt, at han sagde sådan til politiet, og om det også er sådan, han husker episoden i dag. Det er ikke sikkert, at du får brug for at gøre dette.

Pkt. 6:

Efter forklaringerne kan der føres dokumentbeviser. I sagen er der en besigtigelsesrapport, sagens bilag 2. Læs bilaget op – det der er markeret med gult.

Pkt. 7:

Her skal du oplyse til retten, at tiltalte ikke tidligere er straffet.

Pkt. 8:

I mødes i jeres gruppe og drøfter, hvad I mener, der er bevis for, at tiltalte har gjort. I
skal nå frem til en påstand vedrørende skyldsspørgsmålet. For eksempel at tiltalte er
skyldig som beskrevet i anklageskriftet, eller at tiltalte er skyldig i lidt mindre (beskriv
hvad).
I skal også finde ud af, hvad straffen skal være. Hvor mange dages fængsel bør straffen mindst være? Brug gerne retspraksis, se bilaget herom. Hvad taler for, at straffen
skal være hård eller eventuel mild?
Endelig skal I drøfte, om straffen skal afsones (ubetinget dom) eller kun skal afsones,
hvis tiltalte begår noget strafbart igen (betinget dom).

Pkt. 9:

Under proceduren nedlægger anklageren først sin påstand ved at sige:
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”Høje Domsmandsret. Anklagemyndigheden skal i denne sag nedlægge påstand om,
at tiltalte Emil Bang findes skyldig i … og straffes med fængsel i …”
Herefter argumenterer anklageren for, hvorfor jeres opfattelse af skyldspørgsmålet er
rigtig, og hvad straffen mindst bør være efter jeres mening, herunder hvad der taler
for, at straffen bør være ubetinget /betinget.
Pkt. 11:

Hvis forsvarerens procedure giver anledning til at præcisere noget eller giver anledning til, at anklageren kommer med yderligere argumenter, er der mulighed for en replik.

Opgaver og diskussioner til forberedelsen

Diskussion: Hvad skal anklageren gøre, hvis det viser sig, at der ikke er bevis for alt, hvad der står
i anklageskriftet?
Opgave: Øv dig i at læse anklageskriftet op. Formuler de spørgsmål, du vil begynde med at stille
tiltalte.
Opgave: Forbered anklagerens argumentation – procedure – så godt det er muligt på forhånd:




Skyldsspørgsmålet skal behandles først: Hvis anklageren ikke synes, at der er rimelig tvivl
om tiltaltes skyld, kan anklageren argumentere for, at det er bevist. Hvad vil det kræve at
føre bevis for tiltaltes skyld i denne sag?
Dernæst skal strafudmålingen behandles: Hvis tiltalte er skyldig, hvad skal straffen så være? Skal straffen afsones, eller skal den ikke afsones på betingelse af, at tiltalte ikke begår
ny kriminalitet? Begrund, hvorfor straffen skal være hård eller mild. Brug eksemplerne fra
retspraksis (tidligere afsagte domme) og de konkrete omstændigheder i sagen.

Efter bevisførelsen er slut, får jeres gruppe lov til at drøfte, hvad anklageren præcist skal henvise til
af beviser i sin argumentation.
Hjælp: På www.retsinformation.dk kan man finde retsplejeloven. På retslex (link) findes oplysninger om domstolene og retssystemet.
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Instruktion gruppe 3: Forsvar – forsvarsadvokaten
Rollebeskrivelse
Jeres gruppe skal spille forsvaret. I skal vælge en fra gruppen, som skal spille rollen som forsvarer
under sagen og være den, der fører ordet. Derudover kan I vælge en til at sidde sammen med forsvareren for at assistere. Resten af gruppen sidder på tilskuerpladserne. Når I skal forberede
proceduren under selve rollespillet, samles hele gruppen og drøfter sagen.
Forsvareren
Rollen er ikke så krævende i forhold til ansvaret for processen, og forsvareren har ikke et ansvar
for at bevise sagen. Forsvareren skal lede efter de ting og argumenter i sagen, som gør, at beviserne er tvivlsomme og uklare, eller som taler i formildende retning og nedtoner episoden.
Materiale
Jeres gruppe får til brug for sagen udleveret følgende materiale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Program for retssagen
Anklageskrift
Bevisfortegnelse
Bilag 1 til sagen – afhøringsrapport
Bilag 2 til sagen – besigtigelsesrapport
Vidneindkaldelser af tre vidner
Retspraksis – referat af to tidligere afsagte domme.

Det er vigtigt, at de andre grupper ikke ser jeres bilag.
Sagens baggrund
Rollespillet er baseret på en episode, som fandt sted for flere år siden. Navnene er ændret, og
bilagene er konstruerede. Der er tale om en helt typisk sag om vold i nattelivet og på barer. De
centrale personer er påvirket af alkohol, og der er tale om unge mennesker, der ikke tidligere har
været indblandet i kriminalitet af denne karakter. Episoden udvikler sig omkring en bardisk og begynder med lidt skubben til hinanden, som de fleste vil kunne genkende. Der skal i disse situationer ikke så meget til, før det udvikler sig til en politisag, hvilket navnlig skyldes alkohol, aggressivitet og misforståede signaler. Dilemmaet er, hvor sikker man kan være på beviserne for den ene
parts skyld, og hvordan samfundet i givet fald skal reagere og straffe en ung ”uhærdet” gerningsmand.
Gennemførelse af sagen
Det er din opgave som forsvarsadvokat at varetage tiltaltes juridiske interesser. Forsvareren skal
sørge for, at tvivl og usikkerhed bliver opdaget, så tiltalte kan blive frifundet, hvis der er rimelig tvivl
om, at tiltalte er skyldig, eller hvis tiltalte helt sikkert er uskyldig. Hvis tiltalte nægter sig skyldig, skal
forsvareren påstå frifindelse.
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Sæt dig ind i programmet for retssagen. Sagen begynder, når domsmandsretten kommer ind i
retssalen, og alle rejser sig op. Tiltalte sidder normalt ved siden af forsvareren, men når tiltalte afgiver forklaring, sidder han i midten af retssalen (vidneskranken).
Uddybende instruktioner til programmet

Pkt. 3:

Efter anklageren har læst anklageskriftet op, spørger dommeren, om tiltalte kan erkende sig skyldig eller nægter sig skyldig. Forsvareren svarer på tiltaltes vegne, om
tiltalte nægter sig skyldig, erkender sig skyldig, eller om tiltalte kan erkende noget af
det, han er anklaget for, men nægter resten. Aftal på forhånd med tiltalte, hvad påstanden er.

Pkt. 4 og 5: Efter anklageren har stillet spørgsmål til tiltalte eller et vidne, er det forsvarerens tur til
at stille supplerende spørgsmål. Hvis anklageren allerede har spurgt om det, du havde tænkt dig at spørge om, kan du springe det over. Sørg for at bore i de svar fra vidnerne, som var usikre. Pas dog på, at du ikke kommer til at stille spørgsmål, som kan
bevise tiltaltes skyld! Det vil sige, at du ikke absolut skal forsøge at komme frem til,
hvad der i virkeligheden skete.
Når du afhører en person – tiltalte eller vidner – er det vigtigt, at du stiller åbne og direkte spørgsmål om de faktiske omstændigheder under episoden. Stil kun et
spørgsmål ad gangen! Du skal ikke diskutere med personerne, når de svarer, og det
er ikke meningen, at du skal få personerne til at sige nogle bestemte ting. Du skal
sørge for at få frem, hvad personerne helt sikkert har set med deres egne øjne og
navnlig, hvad de er usikre på. De ting, som de bare har hørt fra andre, eller er i tvivl
om, skal du senere bruge i din argumentation for, at sagen ikke er bevist. Det kan
også være relevant at få at vide, om personen var fuld eller på anden måde påvirket,
herunder hvor meget han havde drukket.
Pkt. 7:

Efter anklageren har oplyst, om tiltalte tidligere er straffet, skal du afhøre tiltalte om
hans personlige forhold. Det er typisk spørgsmål om job, bolig, familie, fritid, misbrug
og livsstil.

Pkt. 8:

I mødes i jeres gruppe og med tiltalte og dennes gruppe og drøfter, hvad jeres påstand i sagen skal være. Typisk er forsvarerens påstand frifindelse i det hele eller frifindelse for det, som tiltalte ikke kan erkende. I skal lægge vægt på de forhold, som
skaber tvivl om, hvad tiltalte præcist har gjort, for eksempel at forklaringerne ikke
passer med beskrivelsen i anklageskriftet, at forklaringerne strider mod hinanden, eller at de er utroværdige.
I skal dernæst finde argumenter for en så mild straf som muligt, også selv om påstanden er frifindelse. I må gerne komme med et bud på, hvad straffen skal være,
hvis retten finder tiltalte helt eller delvist skyldig. Brug gerne retspraksis, se bilaget
herom. Find argumenter for, at en eventuel straf kun skal afsones, hvis tiltalte begår
ny kriminalitet (betinget dom).

Pkt. 10:

Efter anklagerens procedure nedlægger forsvareren sin påstand ved at sige:
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”Høje Domsmandsret. Jeg møder som forsvarer for Emil Bang og skal nedlægge påstand om …”
Herefter argumenterer forsvareren for, hvorfor jeres opfattelse af skyldsspørgsmålet
er rigtig, og hvad straffen bør være, hvis tiltalte findes skyldig helt eller delvist.
Pkt. 12:

Hvis anklageren kommer med en replik – bemærkninger til forsvarerens indlæg – kan
forsvareren komme med yderligere argumenter.

Opgaver og diskussioner til forberedelsen
Diskussion:




Hvorfor har tiltalte ikke pligt til at fortælle, nøjagtigt hvad der skete, og hvad han selv gjorde?
Hvad skal forsvareren gøre, hvis tiltalte i fortrolighed har fortalt forsvareren, at han har gjort
det, han er anklaget for, men tiltalte ønsker at nægte sig skyldig i retten?
Når forurettede (offeret) afhøres, skal forurettede så udtale sig om, hvor hård en straf tiltalte
skal have? Har forurettede nogen indflydelse på en eventuel strafudmåling. Hvorfor/hvorfor
ikke?

Opgave: Aftal med tiltalte, om han nægter sig skyldig eller kan erkende noget af volden (eller det
hele), og at det er forsvareren, der svarer på dette spørgsmål. Hvis der efter tiltaltes opfattelse bare har været tale om lidt almindeligt skubberi, hvor begge parter var lige gode om det, bør tiltalte
nægte sig skyldig.
Opgave: Forbered nogle spørgsmål til tiltalte og til vidnerne.
Opgave: Forbered forsvarerens argumentation – procedure – så godt det er muligt på forhånd:



Først skal der argumenteres omkring skyldspørgsmålet – altså hvorfor tiltalte skal frifindes
(hvis det er påstanden), eller om han har gjort sig skyldig i mindre, end anklageren påstår.
Dernæst skal forsvareren argumentere for en mild straf. Selv om du har argumenteret for,
at tiltalte skal frifindes, skal du også argumentere for, hvad straffen skal være, hvis retten
mener, at tiltalte er helt eller delvist skyldig.

Der bør ske frifindelse, hvis der er rimelig tvivl om, at tiltalte har udøvet vold.
Opgave: Hvis tiltalte bliver fundet helt eller delvist skyldig, hvad bør straffen så være? Hvilke omstændigheder kan være formildende? Læs de 2 domme fra retspraksis. Find og læs straffelovens §
80.
Hvis der er tale om vold udøvet under et slagsmål, kan straffen under særligt formildende omstændigheder bortfalde efter straffelovens § 248.
Hjælp: På www.retsinformation.dk kan man finde retsplejeloven. På retslex (link) findes oplysninger om domstolene og retssystemet.
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Instruktion gruppe 4: Tiltalte Emil Bang
Rollebeskrivelse
Jeres gruppe skal spille tiltalte. I skal vælge en fra gruppen, som skal spille rollen som tiltalt under
sagen. Resten af gruppen sidder på tilskuerpladserne. Når forsvarergruppen skal forberede proceduren under selve rollespillet, samles jeres gruppe med forsvaregruppen og drøfter sagen.
Tiltalte
Rollen kræver godt skuespil i forhold til leve sig ind i karakterens historie og kunne fortælle om ting,
som ikke er nævnt direkte i instruktionen, men som vil være i naturlig forlængelse af historien. Tiltalte er desuden centrum og ”skurk” i sagen.
Materiale
Jeres gruppe får til brug for sagen udleveret følgende materiale:
1.
2.
3.
4.
5.

Program for retssagen
Anklageskrift
Bevisfortegnelse
Bilag 1 til sagen – afhøringsrapport
Bilag 2 til sagen – besigtigelsesrapport

Det er vigtigt, at de andre grupper ikke ser jeres bilag og instruktioner.
Sagens baggrund
Rollespillet er baseret på en episode, som fandt sted for flere år siden. Navnene er ændret, og
bilagene er konstruerede. Der er tale om en helt typisk sag om vold i nattelivet og på barer. De
centrale personer er påvirket af alkohol, og der er tale om unge mennesker, der ikke tidligere har
været indblandet i kriminalitet af denne karakter. Episoden udvikler sig omkring en bardisk og begynder med lidt skubben til hinanden, som de fleste vil kunne genkende. Der skal i disse situationer ikke så meget til, før det udvikler sig til en politisag, hvilket navnlig skyldes alkohol, aggressivitet og misforståede signaler. Dilemmaet er, hvor sikker man kan være på beviserne for den ene
parts skyld, og hvordan samfundet i givet fald skal reagere og straffe en ung ”uhærdet” gerningsmand.
Gennemførelse af sagen
Sæt dig ind i programmet for retssagen. Sagen begynder, når domsmandsretten kommer ind i
retssalen, og alle rejser sig op. Tiltalte sidder normalt ved siden af forsvareren, men når tiltalte afgiver forklaring, sidder han i midten af retssalen (vidneskranken).
Som tiltalt i en straffesag har du ikke pligt til at fortælle noget om, hvad der er sket. Du vil heller
ikke blive straffet, hvis du lyver om det i retten. De fleste tiltalte vil dog gerne forklare, hvordan de
oplevede episoden.
Uddybende instruktioner til programmet
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Pkt. 1:

Når du bliver spurgt i retten, skal du fortælle dommeren, at du hedder Emil Bang og
er født den 14. juni 1996.

Pkt. 3:

Din forsvarer svarer på, om du nægter dig skyldig, eller om du helt eller delvist kan
erkende dig skyldig. Aftal med forsvareren, hvad din ”påstand” i sagen skal være.

Pkt. 4:

Forbered dig på at afgive forklaring i overensstemmelse med følgende stikord til,
hvordan du oplevede episoden. Der vil sikkert være spørgsmål, som du ikke kan finde svar på i punkterne, og så må du digte lidt.
 Ankom til Generalen den 12. juni 2014 omkring midnat. Du var der også kl. ca.
01.45.
 Havde drukket 8-10 almindelige øl.
 Gik op til baren for at bestille noget at drikke.
 En fyr, som du ikke kendte, gik ind foran dig og stod nærmest i vejen.
 Der var lidt "mundhuggeri" og skubberi mellem dig og fyren, men det blev stoppet
af bartenderen.
 Du gik væk fra baren, men ikke langt væk fra fyren. Fyren virkede beruset.
 Lidt senere gik du op til baren igen. Fyren stod ved indgangen til baren og skubbede igen. Det føltes som om, fyren flere gange bevidst satte sin albue ind i ryggen på dig.
 Der opstod igen ”mundhuggeri” mellem jer, og så opstod der tumult. Fyren var
meget provokerende, og I begyndte at slås, hvor det godt kan være, at du en enkelt gang ramte fyren med knytnæve.
 I væltede begge ned på gulvet. Det var det hele, og så var det overstået.

Pkt. 7:

Efter bevisførelsen spørger forsvareren lidt til dine personlige forhold. Du kan blandt
andet fortælle, at du bor hjemme hos din mor og har fast arbejde på en fabrik. Du har
aldrig været i slagsmål før.

Pkt. 8:

Tiltalte går sammen med resten gruppen og forsvarergruppen og forbereder forsvarerens procedure.

Pkt. 12.

Det er op til dig selv, om du vil sige noget til allersidst, før retten træffer afgørelse.

Opgaver og diskussioner til forberedelsen
Diskussion:




Hvorfor har tiltalte ikke pligt til at fortælle, nøjagtigt hvad der skete, og hvad han selv gjorde?
Hvad skal forsvareren gøre, hvis tiltalte i fortrolighed har fortalt forsvareren, at han har gjort
det, han er anklaget for, men tiltalte ønsker at nægte sig skyldig i retten?
Når forurettede (offeret) afhøres, skal forurettede så udtale sig om, hvor hård en straf tiltalte
skal have? Har forurettede nogen indflydelse på en eventuel strafudmåling. Hvorfor/hvorfor
ikke?
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Opgave: Forbered dig på at afgive forklaring i overensstemmelse med punkterne oven for. Der vil
sikkert være spørgsmål, som du ikke kan finde svar på i punkterne, og så må du digte lidt.
Hjælp: På www.retsinformation.dk kan man finde retsplejeloven. På retslex (link) kan du finde oplysninger om domstolene og retssystemet.
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Instruktion gruppe 5: Vidner – forurettede Martin Jørgensen
Rollebeskrivelse
Jeres gruppe skal spille den forurettede (offeret) i sagen. Forurettede er et vidne under retssagen. I
skal vælge en i gruppen, som skal spille rollen. Rollen må ikke drøftes med de andre grupper.
Rollen kræver skuespil i forhold til at leve sig ind i karakterens historie. Vidnet skal således kunne
svare på uventede spørgsmål og fortælle om ting, som ikke er nævnt direkte i instruktionen, men
som vil være i naturlig forlængelse heraf uden at gå ud over rammerne for, hvad vidnet ifølge instruktionen kan fortælle af betydning for bevisførelsen.
Forurettede og andre vidner må ikke komme ind i retssalen, før de skal afgive forklaring. Efter et
vidne har afgivet sin forklaring, må vidnet overvære resten af sagen fra tilskuerpladserne.
Materiale
Jeres gruppe får til brug for sagen udleveret følgende materiale:
1. Program for retssagen
2. Vidneindkaldelse

Det er vigtigt, at de andre grupper ikke ser jeres bilag og instruktioner.
Sagens baggrund
Rollespillet er baseret på en episode, som fandt sted for flere år siden. Navnene er ændret, og
bilagene er konstruerede. Der er tale om en helt typisk sag om vold i nattelivet og på barer. De
centrale personer er påvirket af alkohol, og der er tale om unge mennesker, der ikke tidligere har
været indblandet i kriminalitet af denne karakter. Episoden udvikler sig omkring en bardisk og begynder med lidt skubben til hinanden, som de fleste vil kunne genkende. Der skal i disse situationer ikke så meget til, før det udvikler sig til en politisag, hvilket navnlig skyldes alkohol, aggressivitet og misforståede signaler. Dilemmaet er, hvor sikker man kan være på beviserne for den ene
parts skyld, og hvordan samfundet i givet fald skal reagere og straffe en ung ”uhærdet” gerningsmand.
Gennemførelse af sagen
Vidner skal svare på de spørgsmål, der kommer, og vidner skal tale sandt. Det betyder, at man
ikke skal forsøge at gætte på, hvad det ”rigtige” svar er, eller hvad man tror, der er sket. Man skal
holde sig til det, man selv har set og sige til, hvis man er usikker på noget, eller der er ting, man
ikke kan huske.
Uddybende instruktioner til programmet
Pkt. 5.1:

Forbered dig på at afgive forklaring i overensstemmelse med disse punkter :
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 Du var på Generalen den 12. juni 2013 efter midnat.
 Du gik op i baren for at købe noget at drikke. Du stod lidt i baren. Der var nogle piger i nærheden.
 Så kom en ung mand op i baren og skubbede lidt til dig med sin albue.
 Der havde ikke været nogen kontakt eller provokation mellem dig og manden forinden. Det var tydeligt, at han prøvede at genere dig.
 Du kiggede over på pigerne og stod med ryggen til manden.
 Så vendte du dig om mod manden og bad ham om at holde op. Du snakkede med
pigerne.
 Manden blev bare ved med at skubbe, så du vendte dig om igen og bad ham om
at holde op.
 Pludselig blev du slået i ansigtet.
 Du var lidt "halvfuld" og havde drukket 8-10 genstande i løbet af dagen.
 Måske havde i udvekslet nogle ord, før du blev slået, men du synes ikke, at du var
provokerende.
 Du er 100 % sikker på, at du ikke rørte ved manden.
 Du fik 5-6 knytnæveslag i ansigtet og fik et slag i brystet. Det forklarede du også til
politiet. Du fik et blåt øje og et stort rødt mærke på kinden.
 Du tog ikke på skadestuen lige efter episoden, men du var hos lægevagten om
mandagen.
 Aftenen efter episoden i sagen havde fundet sted, var du til afhøring hos politiet.
Du fortalte dengang politiet, hvordan du oplevede episoden. Politiet skrev ned,
hvad du sagde, og det er muligt, at du under afhøringen i retten vil blive konfronteret med (foreholdt), hvad politiet skrev ned. Det kan for eksempel være, at du fortæller noget lidt andet i retten, eller at du ikke længere kan huske episoden i detaljer.
 Hvis du bliver spurgt, hvorfor du ikke læste din forklaring til politirapporten igennem eller skrev den under, må du selv finde på et svar.

Diskussion:






Ville du vidne i retten, hvis du havde set noget kriminelt? Hvorfor/hvorfor ikke?
Hvorfor kan politiets afhøringsrapporter ikke bare bruges som bevis i straffesagen?
Hvis et af vidnerne er tiltaltes bedste ven eller søster/bror, har vidnet så pligt til at afgive
forklaring, og skal vidnet, hvis der afgives forklaring, tale sandt?
Hvis du i forbindelse med, at du afgiver forklaring, er nødt til at fortælle om noget, hvor du
selv har gjort dig skyldig i noget kriminelt, har du så pligt til at afgive forklaring?
Hvis der har været skrevet om episoden i pressen, eller en politiker har udtalt sig om sagen, må dommerne så tage hensyn til det ved afgørelsen af sagen?

I kan finde hjælp til diskussionerne i retsplejelovens § 168, § 171, § 179 og § 880.
Opgave
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Forbered dig på at afgive forklaring i overensstemmelse med punkterne oven for. Der vil
sikkert være spørgsmål, som du ikke kan finde svar på i punkterne, og så må du digte lidt.

Hvis du må digte nogle svar under afhøringen i retten, er det vigtigt, at du holder dig inden
for det, der står i punkterne med hensyn til den vold, der blev udøvet.
Hjælp: På www.retsinformation.dk kan man finde retsplejeloven. På retslex (link) kan du finde oplysninger om domstolene og retssystemet.
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Instruktion gruppe 6: Vidner – vidnet Kirsten Johansen
Rollebeskrivelse
Jeres gruppe skal spille et vidne i sagen. I skal vælge en i gruppen, som skal spille rollen. Rollen
må ikke drøftes med de andre grupper.
Rollen kræver skuespil i forhold til at leve sig ind i karakterens historie. Vidnet skal således kunne
svare på uventede spørgsmål og fortælle om ting, som ikke er nævnt direkte i instruktionen, men
som vil være i naturlig forlængelse heraf uden at gå ud over rammerne for, hvad vidnet ifølge instruktionen kan fortælle af betydning for bevisførelsen.
Vidner må ikke komme ind i retssalen, før de skal afgive forklaring. Efter et vidne har afgivet sin
forklaring, må vidnet overvære resten af sagen fra tilskuerpladserne. De øvrige deltagere af jeres
gruppe kan være inde i retssalen under hele sagen.
Materiale
Jeres gruppe får til brug for sagen udleveret følgende materiale:
1. Program for retssagen
2. Vidneindkaldelse.
Det er vigtigt, at de andre grupper ikke ser jeres bilag og instruktioner.
Sagens baggrund
Rollespillet er baseret på en episode, som fandt sted for flere år siden. Navnene er ændret, og
bilagene er konstruerede. Der er tale om en helt typisk sag om vold i nattelivet og på barer. De
centrale personer er påvirket af alkohol, og der er tale om unge mennesker, der ikke tidligere har
været indblandet i kriminalitet af denne karakter. Episoden udvikler sig omkring en bardisk og begynder med lidt skubben til hinanden, som de fleste vil kunne genkende. Der skal i disse situationer ikke så meget til, før det udvikler sig til en politisag, hvilket navnlig skyldes alkohol, aggressivitet og misforståede signaler. Dilemmaet er, hvor sikker man kan være på beviserne for den ene
parts skyld, og hvordan samfundet i givet fald skal reagere og straffe en ung ”uhærdet” gerningsmand.
Gennemførelse af sagen
Som vidne i retssagen har du ikke været indblandet i selve voldsepisoden. Du var en slags neutral
tilskuer, selv om du måske kender eller bedre kan lide den ene frem for den anden. Vidner skal
svare på de spørgsmål, der kommer, og vidner skal tale sandt. Det betyder, at man ikke skal forsøge at gætte på, hvad det ”rigtige” svar er, eller hvad man tror, der er sket. Man skal holde sig til
det, man selv har set og sige til, hvis man er usikker på noget, eller der er ting, man ikke kan huske.
Uddybende instruktioner til programmet
Pkt. 5.2:

Forbered dig på at afgive forklaring i overensstemmelse med disse punkter:
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 Du var på arbejde den 12. juni 2014 på Generalen som bartender.
 Emil sad i et hjørne sammen med nogle piger.
 Emil kom op til baren og bestilte 3 Breezers. Han afleverede sit Dankort til dig, og
du vendte dig om for at køre kortet igennem.
 Mens du ordnede betalingen kunne du høre noget tumult. Da du vendte dig om
igen, lå Emil ovenpå Martin nede på gulvet.
 Du tror, at nogen har slået nogen. Du så ikke, at der var nogen, der slog.
 Du så ikke, at Emil eller Martin ”pustede sig op” før episoden.
 Der er trangt oppe ved baren, så du kan godt forstå, og man kan blive irriteret over
at blive skubbet til.
 Du kan ikke huske, at du skulle have sagt ”nu stopper I”, men det sker tit, at du må
sige det til gæster, der diskuterer.

Diskussion:





Ville du vidne i retten, hvis du havde set noget kriminelt? Hvorfor/hvorfor ikke?
Hvis et af vidnerne er tiltaltes bedste ven eller hans søster, har vidnet så pligt til at afgive
forklaring, og skal vidnet, hvis der afgives forklaring, tale sandt?
Hvis du i forbindelse med, at du afgiver forklaring, er nødt til at fortælle om noget, hvor du
selv har gjort dig skyldig i noget kriminelt, har du så pligt til at afgive forklaring?
Hvis der har været skrevet om episoden i pressen, eller en politiker har udtalt sig om sagen, må dommerne så tage hensyn til det ved afgørelsen af sagen?

I kan finde hjælp til diskussionerne i retsplejelovens § 168, § 171, § 179 og § 880.
Opgave: Øv dig i at afgive forklaring i overensstemmelse medpunkterne ovenfor. Der vil sikkert
være spørgsmål, som du ikke kan finde svar på i punkterne, og så må du digte lidt.
Hvis du må digte nogle svar under selve afhøringen, er det vigtigt, at du holder dig inden for det,
der står i punkterne med hensyn til den vold, der blev udøvet.
Hjælp: På www.retsinformation.dk kan man finde retsplejeloven. På retslex (link) kan du finde oplysninger om domstolene og retssystemet.
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Instruktion gruppe 7: Vidner – vidnet Caroline Merkel
Rollebeskrivelse
Jeres gruppe skal spille et vidne i sagen. I skal vælge en i gruppen, som skal spille rollen. Rollen
må ikke drøftes med de andre grupper.
Rollen kræver skuespil i forhold til at leve sig ind i karakterens historie. Vidnet skal således kunne
svare på uventede spørgsmål og fortælle om ting, som ikke er nævnt direkte i instruktionen, men
som vil være i naturlig forlængelse heraf uden at gå ud over rammerne for, hvad vidnet ifølge instruktionen kan fortælle af betydning for bevisførelsen.
Vidner må ikke komme ind i retssalen, før de skal afgive forklaring. Efter et vidne har afgivet sin
forklaring, må vidnet overvære resten af sagen fra tilskuerpladserne. De øvrige deltagere af jeres
gruppe kan være inde i retssalen under hele sagen.
Materiale
Jeres gruppe får til brug for sagen udleveret følgende materiale:
1. Program for retssagen
2. Vidneindkaldelse.
Det er vigtigt, at de andre grupper ikke ser jeres bilag og instruktioner.
Sagens baggrund
Rollespillet er baseret på en episode, som fandt sted for flere år siden. Navnene er ændret, og
bilagene er konstruerede. Der er tale om en helt typisk sag om vold i nattelivet og på barer. De
centrale personer er påvirket af alkohol, og der er tale om unge mennesker, der ikke tidligere har
været indblandet i kriminalitet af denne karakter. Episoden udvikler sig omkring en bardisk og begynder med lidt skubben til hinanden, som de fleste vil kunne genkende. Der skal i disse situationer ikke så meget til, før det udvikler sig til en politisag, hvilket navnlig skyldes alkohol, aggressivitet og misforståede signaler. Dilemmaet er, hvor sikker man kan være på beviserne for den ene
parts skyld, og hvordan samfundet i givet fald skal reagere og straffe en ung ”uhærdet” gerningsmand.
Gennemførelse af sagen
Som vidne i retssagen har du ikke været indblandet i selve voldsepisoden. Du var en slags neutral
tilskuer, selv om du måske kender eller bedre kan lide den ene frem for den anden. Vidner skal
svare på de spørgsmål, der kommer, og vidner skal tale sandt. Det betyder, at man ikke skal forsøge at gætte på, hvad det ”rigtige” svar er, eller hvad man tror, der er sket. Man skal holde sig til
det, man selv har set og sige til, hvis man er usikker på noget, eller der er ting, man ikke kan huske.
Uddybende instruktioner til programmet
Pkt. 5.3:

Forbered dig på at afgive forklaring i overensstemmelse med disse punkter:
 Du var på Generalen den pågældende aften.
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 Du så episoden mellem Emil og Martin.
 Du stod i baren sammen med Martin. Du stod lidt væk fra Martin. Du har set Martin før, men det er ikke én, du kender særligt godt.
 Du så, at Emil stod og skubbede lidt til Martin ved baren.
 Martin spurgte Emil, om han ikke ville "være sød at lade være".
 Du stod ca. 1 meter fra dem og kunne høre, hvad de sagde til hinanden.
 Som et lyn fra en klar himmel kom der pludselig et slag, som ramte Martin i hovedet.
 Bagefter så du, at Emil og Martin væltede ned på gulvet.
 Du kunne ikke se, hvad der videre skete på gulvet, fordi der stod en jukeboks i vejen.
 Du var beruset. Du var ikke meget fuld, men heller ikke ædru.

Diskussion:





Ville du vidne i retten, hvis du havde set noget kriminelt? Hvorfor/hvorfor ikke?Hvis et af
vidnerne er tiltaltes bedste ven eller hans søster, har vidnet så pligt til at afgive forklaring,
og skal vidnet, hvis der afgives forklaring, tale sandt?
Hvis du i forbindelse med, at du afgiver forklaring, er nødt til at fortælle om noget, hvor du
selv har gjort dig skyldig i noget kriminelt, har du så pligt til at afgive forklaring?
Hvis der har været skrevet om episoden i pressen, eller en politiker har udtalt sig om sagen, må dommerne så tage hensyn til det ved afgørelsen af sagen?

I kan finde hjælp til diskussionerne i retsplejelovens § 168, § 171, § 179 og § 880.
Opgave: Øv dig i at afgive forklaring i overensstemmelse medpunkterne ovenfor. Der vil sikkert
være spørgsmål, som du ikke kan finde svar på i punkterne, og så må du digte lidt.
Hvis du må digte nogle svar under selve afhøringen, er det vigtigt, at du holder dig inden for det,
der står i punkterne med hensyn til den vold, der blev udøvet.
Hjælp: På www.retsinformation.dk kan man finde retsplejeloven. På retslex (link) kan du finde oplysninger om domstolene og retssystemet.
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Retspraksis
Ugeskrift for Retsvæsen indeholder udvalgte domstolsafgørelse af generel interesse og er et naturligt udgangspunkt for at finde ”retspraksis”. Ugeskriftet udgives af Karnov Group i papirform og
findes elektronisk på jura.karnovgroup.dk.
Følgende domme er velegnede til at drøfte, hvad straffen i sagen mod Emil Bang skal være, hvis
han dømmes skyldig:
Højesterets dom af 20. maj 2010 (sag nr. 25/2010)
Sagen handlede om en 18-årig mand (T), der var tiltalt for under en privat fest at have slået en
kvinde (B) en gang i hovedet med et knytnæveslag og have skubbet sin ekskæreste (A) flere gange, så hendes arm blev forstuvet. Manden var ikke tidligere straffet. I følge lægeerklæringerne var
B’s ansigt ømt og lidt hævet, men uden mærker, og A’s højre håndled var ømt, men uden skade.
Byretten og landsretten fastsatte straffen til ubetinget fængsel i 40 dage.
Højesteret ændrede straffen til en betinget straf, som altså ikke skulle afsones på betingelse af, at
manden ikke gjorde noget kriminelt i en prøvetid på 2 år. Højesteret begrundede dette med, at volden var udøvet under en privat fest efter et skænderi mellem manden (T) på den ene side og hans
ekskæreste (A) og hendes veninde (B), på den anden side. Volden havde ikke medført skader af
betydning, og manden var kun 18 år og havde gode personlige forhold (blandt andet var han
ustraffet og passede sin læreplads upåklageligt).
Højesterets dom kan læses på Højesterets hjemmeside. Byrettens og landsrettens domme er
medtaget i gengivelsen af sagen i Ugeskrift for Retsvæsen 2010 side 2193 H (hvor A og B = E og
F).
Højesterets dom af 16. maj 2011 (sag nr. 329/2010)
Den sag handlede om en 31-årig mand (T), som på en bar havde slået en anden mand (F) i ansigtet med et knytnæveslag. T var ikke tidligere straffet og havde arbejde. Det fremgik af en lægeerklæring, at der var en bule på F’s kæbe.
Såvel byret som landsret og Højesteret udmålte straffen til 30 dages ubetinget fængsel.
Højesterets dommere var dog ikke enige om, at straffen skulle være ubetinget. Tre dommere stemte for, at straffen skulle være ubetinget, for selv om der på et tidspunkt havde været noget skubberi
i baren, var det ikke bevist, at F havde givet anledning til volden. Et mindretal på to dommere mente, at straffen skulle gøres betinget af 40 timers samfundstjeneste, fordi episoden opstod efter noget skubberi, skaden på F var begrænset, og T havde gode personlige forhold.
Højesterets dom kan læses på Højesterets hjemmeside. Byrettens og landsrettens domme er
medtaget i gengivelsen af sagen i Ugeskrift for Retsvæsen 2011 side 2264 H.
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