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NÆVNINGESAGER

NÆVNINGESAGER
Nævningesager holdes ved Færøernes ret. Hver nævning
skal stående udtale: “Det lover jeg på ære og samvittighed”.

Nævningesager
Nævningesager er sager, hvor anklageren kræver fængselsstraf på fire år
eller mere, eller sager, hvor den tiltalte kan blive dømt til forvaring eller
anden anbringelse. I praksis er det oftest alvorlige straffesager, hvor der
er rejst tiltale for fx drab, særlige grove tilfælde af brandstiftelse, voldtægt
eller røveri. Nævningesagerne behandles ved Retten på Færøerne, og kan
for så vidt angår straffen og rettergangsfejl ankes til Højesteret.
Et nævningeting består af sorenskriveren som eneste juridiske dommer
og 12 nævninge. Sorenskriveren er retsformand og har til opgave at lede
retssagen.
Nævninge og sorenskriveren sidder adskilt fra hinanden i retslokalet.
Nævningene sidder i den rækkefølge, de er blevet udtaget. Når
nævningene kommer ind i retslokalet, får de udleveret anklageskriftet
og sagens andre dokumenter. Disse dokumenter må ikke tages med
uden for retsbygningen før voteringen, men må gerne under sagens
gang medbringes til nævningenes voteringsrum. Som nævning må du
ikke udlevere dokumenter til andre eller tage dokumenterne med hjem.
Nævningene må ikke tale med andre om sagen uden for retslokalet, før
dommen er afsagt. I retslokalet må du kun have samtale eller forbindelse
med sorenskriveren.
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Borgerligt ombud
At være lægdommer er et ombud, som man bliver pålagt af det offentlige.
Det vil sige, at man har pligt til at modtage hvervet.
Retsmødet i en nævningesag indledes ved, at anklageskriftet bliver læst op.
Derefter skal du som nævning love, at du vil følge sagen opmærksomt, og
dømme som du finder det rigtigt efter loven og på grundlag af de beviser,
der bliver lagt frem i sagen. Hver nævning svarer hver for sig stående: ‘Det
lover jeg på ære og samvittighed”.

Anklageren skal kort redegøre for tiltalen, og derefter begynder
bevisførelsen. Den tiltalte afhøres, og herefter afhøres eventuelle vidner.
Dokumenter, der har betydning for sagen, bliver gennemgået og lagt frem.
Nævningene har gennem deres ordfører mulighed for at stille spørgsmål
til dem, der afhøres, efter at ordføreren har fået ordet af retsformanden.
Nævningene deltager ikke i afgørelse af spørgsmål, der har med forløbet
af retssagen eller bevisførelsen at gøre.
Skyldsspørgsmålet:
Når beviserne er lagt frem, gør først anklageren og derefter den tiltaltes
forsvarer rede for, hvordan de ser på skyldsspørgsmålet. Til slut får den
tiltalte mulighed for at få ordet.
I nævningesager bliver spørgsmålet om skyldig eller ikke skyldig afgjort
af nævningene. Det sker under ledelse af nævningenes ordfører uden for
retssalen i nævningenes voteringsrum.
Hver nævning har en stemme. Stemmen afgives i den rækkefølge
nævningene er udtaget. For at en tiltalt kan blive dømt skal mindst 8
nævninge stemme for det.
Afgørelsen om skyldsspørgsmålet kaldes skyldkendelsen. Hvis nævningene
kommer frem til, at tiltalte ikke er skyldig, bliver den tiltalte straks frikendt
af retten.
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Fastsættelse af straffen
Hvis den tiltalte bliver fundet skyldig, fortsætter retssagen inde i retssalen
ved, at anklageren og forsvareren udtaler sig om, hvilken straf eller anden
sanktion tiltalte skal have. De kan også inddrage andre forhold, der ikke
tidligere har været grund til at inddrage i retssagen. Begge parter har
mulighed for at føre beviser i den forbindelse, men de må ikke rejse tvivl
om, at den tiltalte er skyldig eller ej. Derefter får den tiltalte ordet.
Nu træder nævningene og sorenskriveren sammen voteringsrummet
uden for retssalen. Her skal de afgøre, hvilken straf og eventuelt andre
sanktioner, den tiltalte skal idømmes. Det afgøres af nævningene og
sorenskriveren i forening. Det er sorenskriveren, der leder mødet. Når der
skal stemmes om straf og sanktioner, har Sorenskriveren tilsammen lige
så mange stemmer som nævningene. Ved lige stemmetal gælder det for
tiltalte mest gunstige resultat.
Afstemningen foregår på den måde, at nævningene stemmer først og
dommeren sidst.

Sådan ser en nævningesag ud

Én Dommer
Tolv nævninge

Først afgøres skyldsspørgsmålet. Hvis den tiltalte findes skyldig, afgøres
straffen og eventuelt andre sanktioner derefter.

”Reglerne om nævninge er med til at sikre, at et bredt
udsnit af befolkningen tager del i det store ansvar, det er
at vurdere skyld og bestemme straf.”

R
RINSK IVARIN
SO

Í FØR

OY U M

Føroya Rættur
C. Pløyensgøta 1
FO-110 Tórshavn
Telefon 311003
post@sorinskrivarin.fo
Opið mánadag-fríggjadag kl. 09.00-15.00

6

