RETSSAGER

FØRER DU
EN RETSSAG?

RETSSAGER

PROBLEMSTILLING
Står du foran eller måske midt i en retssag, så ved du, at en
retssag er en langvarig og ofte uoverskuelig proces. Elmer
Advokater hjælper dig igennem retssagen med fokus på, at
du opnår det bedst mulige resultat.
Vi har indgående erfaring med at føre retssager, og netop
derfor ved vi, hvor vigtigt et godt samarbejde mellem advokaten
og klienten er. Vi sørger for, at du altid er grundigt orienteret
om status i din sag, og vi taler løbende med dig om, hvilken
strategi der kan sikre dig det bedst mulige resultat.
Du er altid velkommen til at kontakte os – uanset om du
overvejer at anlægge sag, om du sammen med andre vil
føre et gruppesøgsmål, om du er blevet stævnet, eller om
du står midt i en retssag.
HVORDAN KAN ELMER ADVOKATER HJÆLPE?
Vi fører en lang række små og store sager ved de danske
domstole. Det har givet os en grundig erfaring og indsigt i den
helt særlige disciplin at føre retssag. Vi kan hjælpe dig uanset,
om din sag skal behandles ved byretten eller ved EU-domstolen.

STÆVNING SENDES
TIL RETTEN

Sagen forberedes
(svarskrift og bevisførelse ved ex syn og skøn)

Hovedforhandling

Dom inden for 8 uger

Det store antal retssager gør, at vi har et indgående kendskab
til retsplejelovens muligheder. Du er derfor sikker på, at du er
i de bedste hænder hos os.
Vi ved, at det er afgørende at få belyst alle aspekter af din sag,
inden den kommer for retten. Vi har derfor fokus på, at hver en
sten bliver vendt, at alle beviser kommer frem, og at de juridiske
argumenter er på plads. Kontakt os gerne for en uformel snak.
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Dom kan ankes inden 4 uger

RETSSAGER

HVAD SKAL
JEG VÆRE
OPMÆRKSOM PÅ?
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Du skal ikke kun have ret, du skal også kunne
bevise, at du har ret. Derfor skal det overvejes
om beviserne i sagen er tilstrækkelige til at
overbevise en dommer om, at du har ret.

En retssag er en lang og ressourcekrævende
proces. Langt de fleste sager løses bedst
uden at inddrage domstolene. Det er derfor
vigtigt, at alle forligsmuligheder er undersøgt
til bunds, inden du starter en retssag.

Selvom lovgivningen er på din side, og du kan
bevise din ret, skal du overveje om modparten
har penge til at betale. Der er ingen grund
til at føre en lang retssag, hvis den sagsøgte
alligevel ikke kan betale.

Inden en retssag er det vigtigt at få en grundig
vurdering af, om lovgivningen er på din side.
Der er forskel på jura og retfærdighed. Selvom
du er blevet urimelig behandlet, kan du ikke
være sikker på at vinde en retssag.

Det er omkostningstungt at føre retssager, og
næsten alle sager vil være forbundet med en vis
risiko. Vi undersøger dog altid mulighederne for,
at dine omkostninger kan blive dækket af
en retshjælpsforsikring eller fri proces.

RETSSAGER

HVAD SKAL
JEG SÅ GØRE?
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Undersøg om du er dækket af en indboforsikring,
der indeholder en retshjælpsdækning. Den kan
måske dække en del af dine udgifter ved en
retssag. Vi hjælper gerne med at søge om
dækning, hvis du har en forsikring.

Inden du går i gang med en retssag,
skal du nøje overveje, hvad du vil opnå.
Mange konflikter løses bedst udenfor
domstolssystemet. Og nogle konflikter
kan domstolene slet ikke behandle.

Hvis du ikke kan få dækning hos forsikringen,
kan du måske få fri proces. Du bør derfor
undersøge, om du opfylder betingelserne for
at få fri proces. Læs mere om fri proces på
www.civilstyrelsen.dk/fri_proces.

Inden du henvender dig til os, kan du med
fordel samle alle dokumenter fra din sag i
kronologisk rækkefølge og eventuelt skrive
et kort resume af sagen. På den måde kan
vi hurtigere hjælpe dig med din sag.

Er I flere med ensartede krav mod den samme
modpart, kan gruppesøgsmål være en mulighed.
Det kan også være, du er medlem af en fagforening,
der vil hjælpe dig eller måske vil en interesseorganisation støtte dig.
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