Utsatt för brott?

- En skrift för dig som är ung och behöver veta
vad som händer om man är utsatt för ett brott

Som förlaga till denna skrift har vi fritt använt oss av broschyren ”Utsatt för
brott?” som är utgiven av Preventionscentrum Stockholm - Presens.
Materialet är bearbetat och lokalt anpassat av samordnare för
Brottsförebyggande rådet i Ljungby.
Medel till denna skrift har utgått från Brottsofferfonden.
Bild och layout, Joel Elvingson. Ytterligare bilder från bl.a. www.fotoakuten.se.
Tryckt på JOMA Grafisk Produktion, 2009.

Inledning
Det är många frågor som uppstår när man drabbats av brott.
Ska man anmäla händelsen? Vad innebär en polisutredning?
Vad har jag för rättigheter? Vad händer om det blir domstolsförhandlingar?
Denna skrift är utgiven av Brottsförebyggande rådet i Ljungby
med ekonomiskt stöd från brottsoffermyndigheten och vänder
sig till ungdomar som utsatts för brott.
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Utsatt för brott
Om någon behandlat dig illa t.ex. misshandlat dig, hotat dig,
rånat dig eller någon annan typ av brott, så är det viktigt att
du anmäler detta till polisen. Du kan ringa, gå till polisen själv
eller berätta allt för en vuxen som du litar på och sedan kan
ni tillsammans göra en anmälan.

Varför är det så viktigt att anmäla?

Jo, därför att det är förbjudet att ofreda, misshandla eller
hota andra människor enligt lag. Tänk på att om den person
som utsatt dig för brott inte blir anmäld, kommer antagligen
han eller hon fortsätta att göra både dig och andra människor
illa. Är det dessutom så att du blir utsatt av någon som står
dig nära och som du tycker om, så är det viktigt att den personen blir anmäld och kan få vård eller annan påföljd så att han
eller hon slutar upp att göra dig illa eller hota dig.
Du är inte skyldig att anmäla ett brott, men det är nödvändigt
för att kunna tillvarata dina rättigheter som brottsoffer. Försäkringsbolagen och brottsoffermyndigheten kräver i regel en
polisanmälan för att de ska kunna pröva frågan om ersättning för skador till följd av ett brott.
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Rån eller lån?
Om du lånar ut din jacka eller mobiltelefon till någon, vill du
antagligen kunna göra det med vetskapen om att du efter en
tid får tillbaka det du lånat ut. Det händer tyvärr ofta att barn
och ungdomar blir av med sina saker genom att personer
uppträder hotfullt och ber att få ”låna” t.ex. en jacka. Den
som lånar ut vet att ordet ”lån” i många fall betyder att jackan
aldrig kommer att återlämnas och den som ”lånar” jackan vet
att jackan nu tillhör honom eller henne.

Den som lånar ut vågar ofta inte berätta för någon med risk
för hämnd. Om detta händer dig, bör du tala med någon vuxen hemma eller i skolan. Att ”låna” genom hot är ett allvarligt
brott som ska polisanmälas.
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Övergrepp i rättssak
Om den eller de personer som utsatt dig för ett brott hotat
dig med hämnd eller våld, när du sagt att du tänker anmäla
brottet, ska du veta att det enligt lag är ett mycket allvarligt
brott att genom hot försöka förhindra någon från att göra en
polisanmälan. Detta kallas övergrepp i rättssak och kan göra
att den som blir dömd för ett brott får ett hårdare straff.

Polisstationen i Ljungby
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Bra att veta hos polisen
Poliserna är alltid skyldiga att ta emot din anmälan och med
den som underlag beslutas om förundersökning ska inledas.
Polisen är också skyldig att informera dig om dina rättigheter
som brottsoffer och om var du kan få hjälp och stöd.
Du har även rätt att få veta vad som händer med din anmälan, till exempel om det blir åtal.
Det är bra att polisanmäla ett brott så fort som möjligt, det
underlättar ofta för att hitta bevis. Men även om det har gått
en tid kan det vara viktigt med en anmälan.
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Att bli utsatt för brott – vanliga
reaktioner
Att bli utsatt för ett brott kan väcka många olika tankar och
känslor. Dessa kan vara svåra att hantera och många gånger
kanske man inte ens förstår varför man reagerar som man
gör. På vilket sätt och hur mycket man reagerar är väldigt
olika från person till person. Det beror bland annat på vad
som har hänt, vem som utsatte dig för brottet, hur du är som
person och hur din omgivning reagerar.
Det finns inget rätt eller fel sätt att reagera på!
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Här kommer några vanliga reaktioner som
kan uppstå om man blivit utsatt för brott:
Rädsla
Många blir rädda för att gå ut eller för att vara hemma ensamma. Man kan bli rädd för situationer som liknar den situation som var då brottet hände. Om man t ex blev rånad på
bussen så kan det vara svårt att åka buss en lång tid efteråt.
Rädslan brukar minska med tiden, men ha tålamod med dig
själv!

Ilska
Att man blir arg efter att ha utsatts för ett brott är inget konstigt. Någon har ju gjort något dumt mot dig och kränkt dig
och då har man all rätt i världen att vara arg! Det är dock viktigt att prata om ilskan så att den inte förvandlas till hämnd.

Skam
Att man skäms över det som har hänt är mycket vanligt. Man
tycker att det är pinsamt att ”just jag” har råkat ut för något
sånt här. Ibland tycker man kanske att man borde ha försvarat sig bättre eller att man borde ha försvarat någon annan
som var med bättre.

Skuld
De allra flesta som råkar ut för ett brott funderar över sin
egen skuld i det som hände. Många tänker att; ”om jag bara
hade stannat hemma som mamma ville så hade det aldrig
hänt” eller ”om jag inte hade börjat prata med honom/henne
så hade det aldrig hänt”. Det är heller inte ovanligt att omgivningen reagerar med att lägga skulden på brottsoffret: ”Jag
sa ju att du inte skulle vara där/umgås med honom!”
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Sömnsvårigheter
Det är mycket vanligt att man får svårt att somna en tid efter
att man har blivit utsatt för ett brott. Ofta kommer tankar och
bilder om det som hände precis när man ska sova. Det är
också vanligt att man drömmer mardrömmar eller att man
vaknar flera gånger på natten utan att veta varför man vaknar.

Koncentrationssvårigheter
När något jobbigt har hänt så blir hjärnan helt uppfylld av det
och har svårt att fokusera på något annat. Därför kan det
plötsligt bli jättejobbigt att koncentrera sig i skolan eller att
titta på ett helt TV-program utan att tankarna vandrar iväg.

Ätsvårigheter
När man mår dåligt över något jobbigt som har hänt så kan
aptiten försvinna. Man känner kanske ingen hunger alls eller
så mår man illa när man äter.
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Det finns hjälp att
få!
Du hittar telefonnummer och e-post
till de du kan kontakta på
lösbladet i denna skrift.
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Från polisanmälan till rättegång
Polisanmälan

Under tiden

Under tiden
Be om
stödperson
målsägande
biträde

Förundersökning
inledes
Målsägande
förhör

Den
misstänkte
gärningsmannen
eftersöks och blir

eventuell gripen,
anhållen och häktad

Konfrontation

Kallelse

Rättegång/
huvudförhandling
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(om den misstänkte inte
är känd)

Polisanmälan
När du gör en anmälan gör du det på polisstationen
eller ringer dit. Ibland händer det att polisen kan gripa
gärningsmannen direkt (på bar gärning) i så fall gör du
anmälan på brottsplatsen. I bägge fallen kan du berätta
exakt vad du varit med om och vad som hänt och vem den
misstänkte gärningsmannen är eller hur han eller hon ser
ut. Du får lämna ett så kallat signalement på den som du
anmäler och detta är mycket viktigt eftersom det hjälper
polisen att identifiera gärningsmannen.

Expeditionen, Ljungby polisstation

Gärningsman = den misstänkte
Signalement= utmärkande drag hos en person som gör att man kan känna
igen och beskriva denne.
Identifiera= känna igen och beskriva något eller någon. T.ex. att peka ut
gärningsmannen.

15

Polisman på polisstationen i Ljungby

Du får också berätta om det fanns något vittne i närheten
som kan hjälpa till att styrka din berättelse. Då kan polisen
förhöra vittnet som sedan kan bli kallad till rättegången. Efter
att du gjort din anmälan kontaktar polisen åklagaren som i
vissa fall (vid grova brott) anhåller gärningsmannen.
Om polisen inte kunnat gripa gärningsmannen direkt på
brottsplatsen kan åklagaren anhålla honom eller henne i sin
frånvaro. Då efterlyser man den misstänkte. När polisen har
gripit gärningsmannen kan domstolen besluta om häktning.

Styrka=bevisa
Åklagare= jurist som leder brottsutredningar, väcker åtal och för talan i
domstol.
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Bild från åklagarkammaren i Växjö

Anhållan
Det är polisen som griper gärningsmannen. Om brottet är
allvarligt eller om det finns andra skäl så kan åklagaren
bestämma att gärningsmannen ska anhållas, alltså bli inlåst.
Åklagaren har sedan högst tre dagar på sig att bestämma om
gärningsmannen ska släppas eller begäras häktad.

Häktning
Domstolen bestämmer om en person ska häktas. Beslutet
fattas efter en häktningsförhandling. Till denna kallas en
åklagare, den anhållne och den anhållnes advokat. För att
någon ska häktas krävs det att den misstänkte på skäligen är
misstänkt för ett brott som kan medföra fängelse i ett år eller
mer och att domstolen anser att det finns risk för
• fortsatt brottslighet
• Förstörande av bevis eller annat försvårande av
utredningen.
• Att den misstänkte håller sig undan och inte kommer till
rättegången.
17

Målsägandeförhör
En tid efter att polisen fått din anmälan kommer du att kallas
till något som heter målsägandeförhör. Detta förhör sker hos
polisen och leds av en polis som oftast är en kriminalinspektör. Målsägandeförhöret är ett mycket noggrant förhör. Självklart får du ha med dig dina föräldrar om du vill.

Målsägandebiträde
Du har i vissa fall rätt till ett målsägandebiträde, särskilt vid
allvarlig misshandel och sexualbrott. Målsägandebiträdet är
en jurist som hjälper dig bland annat med frågor om vilka
möjligheter till skadestånd du har och som bevakar dina intressen under rättegången.

Åklagaren
Om du inte har rätt till ett målsägandebiträde så är det i de
flesta fall åklagarens uppgift att föra skadeståndstalan. Åklagaren har också ansvar för att du får ett korrekt och vänligt
bemötande under hela rättegången. Om man som målsägare
vill träffa åklagaren inför rättegången så kan man höra av sig
till åklagarkammaren. Utredande polis kan också hjälpa till
med denna kontakt. Det brukar alltid vara möjligt att få ett
kort möte innan rättegången börjar.

Häktningsförhandling= ett möte där åklagaren den anhållne och hans eller
hennes advokat träffas och domstolen bestämmer om den misstänkte ska
häktas.
Ditt ärende= ditt fall eller mål
Målsägare= den som utsatts för brott
Kriminalinspektör = en polis som jobbar med utredningar.
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Stödperson
Du har också rätt till en stödperson, som är ett personligt
stöd under hela ärendets gång. En sådan kan du få genom
brottsofferjouren. Han eller hon kan förbereda dig inför och
följa med dig till rättegången som ett stöd. Din stödperson får
inte uttala sig eller agera under förhandlingen men det kan
kännas skönt att ha en trygg person med sig när allt känns
ovanligt och lite jobbigt.
Stödpersonen kan också hjälpa dig hur du ska göra om du till
exempel blivit tilldömd ett skadestånd.

Foto: www.fotoakuten.se
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Konfrontation
Om gärningsmannen inte är känd och man bara har
misstankar om vem det kan vara kommer du att få vara med
om en konfrontation. Det betyder att du kommer att få titta
på bilder och/eller titta på film på den skäligen misstänkte.
Är den misstänkte häktad har alla som arbetar med ditt fall
14 dagar på sig att bli klara med alla eventuella läkarintyg
och vittnesförhör. Det finns en regel som säger att alla
ungdomsbrott ska tas om hand så fort som möjligt.

Gärningsbeskrivning
Åklagaren har under tiden skrivit en liten kort berättelse, en
gärningsbeskrivning till domstolen. Den beskriver helt kort
vad som hänt och vilka som är inblandade. När alla intyg
och vittnesförhör är klara bestäms ett datum för rättegång/
förhandling.

När läggs ett ärende ner?
Om gärningsmannen inte går att identifiera, om bevisen mot
honom eller henne är väldigt svaga eller om du eller vittnen
inte säkert kan peka ut gärningsmannen går det inte driva
ärendet vidare. Åklagaren kan välja att inte väcka åtal om
bevisen mot den misstänkte är för svaga.

Skäligen misstänkt = mycket pekar på att den misstänkte är skyldig.
Väcka åtal = starta en anklagelse. Väcka åtal betyder anklagande för brott. Åklagaren samlar ihop all bevisning och allt som kommit fram under alla förhör hos
polisen och bygger sedan anklagelsen mot den misstänkte med stöd av det här
materialet.
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Åtalsunderlåtelse
Är gärningsmannen 15-18 år (fram till dagen då han eller hon
fyller 18) och det är första gången han eller hon blir tagen av
polisen, kan åklagaren välja att inte väcka åtal utan i stället
ge åtalsunderlåtelse. Det innebär att gärningsmannen blir registrerad i belastningsregistret för det brott som begåtts och
det ligger honom eller henne till last om han eller hon begår
ett nytt brott. Ibland har socialnämnden ordnat någon form av
uppföljning. Förutsättningen för detta är att den unge erkänner sig skyldig till brottet. Åtalsunderlåtelse kan ges vid olika
typer av brott, till exempel snatteri.
En person kan inte misshandla eller råna någon och få åtalsunderlåtelse.

Vård inom
socialtjänsten
När en ungdom, blir dömd
för ett brott kan han eller
hon dömas till vård inom
socialtjänsten. Det kan
handla om att ungdomen
får gå igenom ett påverkansprogram, göra ungdomstjänst eller få annan
vård. Vid större problem
och vid riktigt grova brott
kan den unge placeras på
särskilt ungdomshem.

Ungdomstjänst = oavlönat arbete.
Belastningsregister = rikspolisens register som bland annat innehåller information om vilka som har fått påföljd för ett brott.
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Rättegång
Kallelse
När ett datum för rättegång är bestämt får du en kallelse i din
brevlåda som talar om att du måste komma till tingsrätten
för förhandling. I brevet står det att du är kallad vid vite. Det
betyder att du blir tvungen att betala böter om du inte dyker
upp.
Det är viktigt att du kommer i rätt tid och till rätt plats. Om
du inte kommer kan rättegången få ställas in. Detta innebär
dock inte att den inte blir av, utan du och alla andra berörda
blir kallade till ett nytt tillfälle.
Om du har svårt att komma ska du genast ringa eller skriva
till domstolen och meddela detta.
Giltiga ursäkter kan vara:
• avbrott i allmänna kommunikationer,
• plötslig sjukdom (meddela tingsrätten att du är sjuk,
läkarintyg krävs alltid) eller
• någon annan hindrande omständighet som man inte kunde
förutse.
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Varför ska jag höras?
Du kallas till domstolen för att höras om det brott du blivit utsatt för. Det du känner till är viktigt och kan ha stor betydelse
för domstolens beslut.
För att bekräfta för domstolen att du har fått kallelsen till
rättegången, ska du skriva under och skicka in det svarsbrev
som följer med kallelsen. På domstolen kallas detta
delgivning.

Vittnesstöd
Vid brottsmål finns det alltid vittnesstöd i Växjö tingsrätt.
De är från
brottsofferjouren
och kan hjälpa
vittnen och
målsäganden till
rätta i samband
med rättegången.

Obehag inför mötet med den åtalade
Om du är under 15 år och upplever att det skulle vara
väldigt skrämmande att träffa den eller de åtalade under
förhandlingen kan du be om att få göra ett videoförhör. Det
är inte alltid domstolen godkänner att ett sådant görs. Det
prövas från fall till fall. Blir det fråga om videoförhör betyder
det att du blir filmad under ett förhör och detta spelas sedan
upp under förhandlingen och du behöver inte vara med i
rättssalen.
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Är du över 15 år är det väldigt ovanligt att domstolen tillåter
videoförhör. Då ska brottet vara av en sådan typ att det skulle
vara mycket plågsamt och kränkande för dig som brottsoffer
att vara med under förhandlingen.
Om du är rädd för någon, till exempel den åtalade i ett
brottmål, eller om du av någon annan orsak har särskilt svårt
för att berätta när en viss person är närvarande, bör du i god
tid före rättegången kontakta domstolen. Domstolen kan
bestämma att den person som du är rädd för inte får vara
närvarande under förhöret. Personen kan istället få sitta i ett
rum bredvid och genom högtalare följa förhöret.

Annat väntrum
När du kommer till domstolen kan det hända att du stöter
ihop med den åtalade eftersom ni väntar på att samma
ärende ska ropas upp. Det kan kännas obehagligt och då kan
du tala med personal på tingsrätten som visar dig ett annat
rum där du kan vänta.

Vänthallen, Växjö tingsrätt
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Huvudförhandlingen från början till slut
Domaren
inleder
Sakframställan
av åklagaren
Målsägandeförhör/
din berättelse
Frågor till
dig
Förhör
med den åtalade
Eventuellt
vittnesförhör
Personalia
och slutanförande

Dom och
påföljd
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Förhandlingsdagen

Växjö tingsrätt

När du kommer till tingsrätten så anmäler du dig i expeditionen. Så småningom ropas ditt ärende upp i högtalaren och
det är dags att gå in i förhandlingsrummet.

Expedition, Växjö tingsrätt.
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Växjö tingsrätt

Förhandlingen börjar
Domaren kontrollerar att alla som ska vara med är på plats.
Namn, adress och telefonnummer gås igenom. Efter det att
domaren är klar med att kontrollera att alla är på plats får
eventuella vittnen lämna rummet och själva förhandlingen
kan börja. När förhandlingen är över blir den skriftliga domen
offentlig dvs. att den kan läsas av vem som helst. Ibland vid
större mål meddelas domen 1- 2 veckor efter rättegången.

Offentlighet
Huvudregeln för rättegångar är att de är öppna för allmänheten. Vissa mål med känsliga inslag kan hållas inom stängda
dörrar. De flesta förhandlingar är öppna för allmänheten och
det innebär att du kan ha med dina föräldrar och vänner, men
också att det kan sitta andra personer i förhandlingsrummet.
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Förhandlingsrummet

På bilden ser du var de olika personerna som deltar vid en rättgång sitter.
Bilden är från Växjö tingsrätt.

Nämndeman = en ”vanlig” människa som valts till nämndeman enligt förslag
från de politiska partierna.
Protokollförare (eller notarie) = jurist som fungerar som sekreterare.
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Gärningsbeskrivning
Åklagaren läser upp en gärningsbeskrivning. Han eller hon
beskriver då mycket kortfattat vad som har hänt samt vilka
som anses ha varit med. Det går fort och beskrivningen
avslutas med att rättens ordförande frågar om den åtalade
erkänner sig att vara skyldig eller inte. Det är den tilltalades
advokat som svarar på den frågan.

Sakframställan
Åklagaren fortsätter sedan med en sakframställan. Detta
innebär att åklagaren fritt berättar vad som hänt och läser
upp teknisk bevisning och visar upp foton på eventuella skador. Åklagaren berättar också vilka vittnen som kommer att
höras under rättegången och går igenom den bevisning som
finns.
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Målsägandeförhör/ din berättelse
Så blir det din tur som målsägande att berätta om händelsen.
Du får nu fritt berätta om vad som hänt dig och åklagaren
hjälper dig genom att ställa frågor om du glömmer något.
Åklagaren kommer att använda sig av det skriftliga material
som kommit fram genom tidigare förhör, när han eller hon
ställer frågor till dig eller den tilltalade. Domstolen läser inte
polisförhören, så därför är det viktigt att allt kommer fram
vid rättegången. Om du glömmer något eller är nervös kan
åklagaren läsa i polisförhöret och fråga dig.
Målsägandeförhöret är ett
stort och mycket viktigt förhör.
Eftersom det är viktigt att allt
som du säger ska höras får
du tala i mikrofon och det du
sagt och alla andras berättelser i förhandlingsrummet blir
inspelade. Detta kan kännas
lite ovanligt men det är inget
som du behöver känna dig orolig för. Att allt spelas in digitalt
med både ljud och bild görs
därför att rätten ska kunna
Foto: www.fotoakuten.se veta vad som sagts. Du kan
kanske också känna att det är onödigt att berätta historien ytterligare en gång eftersom du fått göra det två gånger tidigare
hos polisen. Men det är väldigt viktigt för domaren och nämndemännen att få se och höra dig berätta för att kunna avgöra
vad som är sant eller inte.
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Du får ta paus
Det kan vara obehagligt
att sitta med gärningsmannen framför sig och
tala om det som hänt. Om
det blir väldigt jobbigt är
det aldrig några problem
att få ta en paus.
Domaren är förstående
och lämnar utrymme för
pauser om du tycker att
du behöver det. Om din berättelse skiljer sig från det som står
skrivet eller om du säger fel är det ingen fara. Åklagaren ställer bara en extra fråga som du får svara på. Det kan vara bra
att veta att du blir utfrågad av en person i taget och att det
inte är som i amerikanska tv-serier där åklagaren och försvaret avbryter varandra hela tiden med protester som domaren
ska godkänna eller inte godkänna. Så är det alltså inte i Sverige utan allt går väldigt lugnt och metodiskt tillväga.

Du svarar på frågor
Efter din berättelse ställer först åklagaren frågor till dig. Sedan ställer målsägandebiträdet och den tilltalades advokat
frågor till dig i tur och ordning. Det är mycket viktigt att du
svarar tydligt på alla frågor som ställs till dig.
När förhöret med dig är klart så sitter du kvar tillsamans med
åklagaren till förhandlingen är slut eftersom det kan dyka upp
nya frågor som du behöver svara på.
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Förhör med den åtalade
Förhöret med den åtalade börjar nu och det görs i samma
ordning som med dig. Först ställer åklagaren frågor. Sedan
ställer målsägandebiträdet och försvaret frågor.

Vittnen och vittneseden
Eventuella vittnen kallas in till förhör. Alla vittnen som fyllt 15
år måste avlägga vittnesed. Vittnena är de enda som avlägger
ed under rättegång. Är man nära anhörig till någon behöver
man inte vittna, men väljer man ändå att göra det så behöver
man inte lämna vittnesed.

Personalia och slutanförande/ slutplädering
Efter förhören går man igenom något som kallas personalia.
Det betyder att domstolen skaffar sig information om den
tilltalades situation. Då tas det upp om han eller hon redan
har kontakt med socialtjänsten, tidigare domar, och har
Vittne = en person som sett vad som hänt eller som kan lämna andra viktiga
uppgifter.
Vittnesed= vittnet svär att tala sanning under förhöret. Har man avlagt vittnesed
så är det brottsligt att ljuga.
Den tilltalade = gärningsmannen.
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arbete eller inte. Detta görs för att rätten ska få underlag för
att ge den åtalade ett straff. Åklagaren gör sedan ett så kallat
slutanförande/ slutplädering. Han eller hon ska då förklara
varför den åtalade ska dömas och vilken påföljd, det vill säga
vilket straff som gärningsmannen bör få.
Efter åklagarens slutanförande är det försvarets tur att
berätta vad den tilltalade har för inställning till det som
framkommit vid rättegången. Eller om han eller hon har
erkänt, vilken påföljd han eller hon bör få.

Domen
När förhandlingen är slut är det domaren tillsammans
med nämndemännen som beslutar om påföljden. Om den
misstänkte är 15 – 18 år meddelas i regel domen samma
dag som förhandlingen sker. Ibland händer det att man gör
undantag, t.ex. då det har varit flera misstänkta eller om
brottet räknas som grovt, meddelas domen senare. Det kallas
kanslidom.
Om domen inte meddelas samma dag kan man få ett
besked om den när man ringer till tingsrättens kansli.
Domen kommer även hem till dig med posten. Om du krävt
skadestånd kan det ta lite längre tid. Det är svårt att i förväg
veta exakt hur lång tid en rättegång kan ta.
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Efter rättegång
Straff – påföljd
Är gärningsmannen under 18 år blir praktiskt tagit aldrig
domen fängelse. Vid mycket grova brott kan han eller hon i
stället dömas till sluten ungdomsvård som är ett tidsbestämt
straff på maximalt 4 år. Den dömde placeras på en låst
avdelning på ett så kallat särskilt ungdomshem.
Vid mindre grova brott kan gärningsmannen dömas till ungdomsvård eller ungdomstjänst. Ungdomsvård betyder att
gärningsmannen får den vård inom socialtjänsten som han
eller hon anses behöva.
Ungdomstjänst betyder att den unge får arbeta gratis under
en bestämd tid och delta i ett påverkansprogram.

Gärningsmannen kan också dömas till att betala böter som
går till staten och skadestånd som går till dig.

Påverkansprogram = en del av straffet ungdomstjänst. Den dömde måste genomgå ett program som har i syfte att han eller hon inte begår fler brott.
Överklaga= betyder att man inte är nöjd med domen från tingsrätten och vill
ha en ny rättegång. Den andra rättegången blir då i hovrätten som är en högre
domstol. De olika domstolarna i Sverige är tingsrätten, hovrätten och högsta
domstolen.
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Om varken du eller den åtalade har överklagat domen inom
tre veckor efter att den har meddelats är ärendet avslutat och
domen kan verkställas. Överklagar gör åklagaren men i vissa
fall kan du själv göra det skriftligt till hovrätten. Om en dom
överklagas blir det en ny rättegång i hovrätten.

Skadestånd
Ska du få skadestånd från den dömde måste ditt målsägandebiträde först begära det under rättegången. Om domstolen
dömer ut skadestånd tar målsägandebiträdet kontakt med
den dömde och gör upp om saken. Har du inget målsägandebiträde får du själv eller dina föräldrar ta denna kontakt. Det
kan vara bra att veta att ditt skadestånd inte kommer automatiskt efter domen.

Foto: www.fotoakuten.se

Ersättning
Förhandlingarna kommer att äga rum närmast där brottet
begicks och du kan få ersättning för din resa till och från
förhandlingen. Om ditt ärende läggs ned kan du få ut skadestånd från försäkringsbolaget beroende på vilken typ av
försäkring du har. Om den dömde saknar medel, det vill säga
inte har pengar så att han eller hon kan betala skadestånd till
dig, kan du söka pengar hos Brottsoffermyndigheten.
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Att vittna
Tidigare har du kunnat läsa om hur en rättegång går till. Som
vittne har man en annan roll och ibland kan även det kännas
jobbigt. Vi har därför valt att skriva ett kapitel om att vittna.
Om du har upplysningar i samband med ett brott så kan du
få vittna. Ett vittne är en person som på något sätt observerat en händelse, t ex en olycka eller en misshandel. Som
vittne kan du bli skyldig att dyka upp i domstolen och ge ett
vittnesmål, det vill säga berätta vad du vet om händelsen.
Vittnesmål ges under ed, vilket innebär att du svär att berätta
sanningen.
Man kan inte vittna anonymt. Om du lämnar ett vittnesmål till
polisen och det väcks åtal i ärendet du vittnat om så kommer
gärningspersonen få läsa hela förundersökningen, inklusive
vad du berättat i ditt vittnesmål.

Varför ska du vittna?
I Sverige har vi allmän vittnesplikt. Det betyder att man är
skyldig att vittna i domstol om åklagaren eller den misstänkte
och hans försvarare anser att det behövs. Vittna gör man för
att hjälpa domstolen att kunna döma rätt. Det är ungefär
100 000 människor som vittnar varje år och det är inte krångligt. Du ska bara berätta för domstolen vad du vet.
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Polisförhör
Som vittne kan blir du kallad till polisen för ett vittnesförhör
eller så kan polisen ta upp dina uppgifter på platsen för brottet.

Övergrepp i rättssak
Om någon hotar, använder våld eller andra olämpliga sätt för
att påverka dig och ditt vittnesmål begår den personen ett
brott som kallas övergrepp i rättssak. Det är ett brott som kan
ge böter eller fängelse i upp till fyra år. Blir du utsatt för detta
ska du göra en anmälan till polisen.

Skyldighet
Har du blivit kallad till en domstolsförhandling för att vittna
(det sker via brev) måste du komma dit. Om du av någon
anledning inte kan ska du kontakta domstolen i god tid innan.
Kommer du inte kan polisen komma och hämta dig och du
kan bli skyldig att betala så kallat vite, en typ av böter.
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Om man är rädd för den åtalade
Att vittna är ofta mindre obehagligt än vad människor väntar
sig. Skulle du känna dig rädd för någon i ärendet, exempelvis
den åtalade, eller om du av någon annan anledning inte vill
vittna med en särskild person i rummet, så ska du kontakta
domstolen i god tid innan förhandlingen sker. Domstolen kan
bedöma att personen du inte vill ha närvarande inte får vara
med när du vittnar.

Hur går det till att vittna i en domstol?
När du kommer till domstolen ska du vänta utanför rättssalen
tills du blir uppropad. Då ska du gå in i salen och vittna. Rätten ber dig att säga dina personuppgifter och frågar om du är
släkt med någon i målet. Är du nära släkt med någon i målet
ska du inte tvingas att vittna, vilket domstolen i så fall berättar för dig. Även om du är nära släkt och tänker utnyttja din
rätt att vägra att vittna så måste du komma till domstolen om
du är kallad.
Efter att dina personuppgifter kontrollerats avlägger du
vittneseden eller försäkran. Det innebär att du upprepar vad
rättens ordförande säger åt dig att upprepa. Att ljuga när du
avlagt eden kallas för mened och är ett brott. Om du är under
15 år får du inte avlägga en ed.
När du vittnar svarar du muntligt på frågorna rätten ställer
till dig. På vilket sätt du berättar och hur du utrycker dig har
mindre betydelse, de människor du möter i domstolen vet att
det kan vara nervöst att vittna fösta gången. Huvudsaken är
att det du säger är sant och att du verkligen säger allt du vet.
Vad du säger spelas in på band.
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Ersättning
Som vittne har du rätt till ersättning för resan till domstolen,
eventuella kostnader för uppehälle och förlorad arbetsinkomst.

Undrar du mer
Läs igenom kallelsen till domstolsförhandlingen noga och ring
och fråga domstolen om det är saker du undrar över. Hur du
kommer i kontakt med domstolen står i kallelsen.

Det finns
möjlighet att få ett
så kallat vittnesstöd
när du ska vittna.
Se sidan 23.

Mened = När man ljuger under vittnesed
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Medling
Du som blivit utsatt för ett brott kanske blir erbjuden medling
(om gärningsmannen är under tjugo år, har erkänt och vill
ställa tillrätta).
Medling är ett möte mellan dig och den person som utsatt
dig för brottet. Ni träffas med en opartisk medlare. Medlaren
styr endast samtalet och ser till att underlätta för dig och
gärningsmannen. Medlingen är helt frivillig för båda parter.
Båda parter förbereds noga innan medlingen, genom förmöten, där ni får reda på hur medlingen går till. Föräldrar kan
också närvara, om ni vill, vid förberedelserna och efter medlingen, men inte under själva medlingen.

Vad är poängen med medling?
Många som utsatts för ett brott vill veta varför det hände just
dem eller så har de andra frågor som bara gärningspersonen kan svara på. Under medlingen ges tillfälle att få svar på
dessa frågor. Dessutom kan det kännas skönt att berätta hur
händelsen har påverkat dig och förklara vilka konsekvenser
brottet fick för dig.
Många gärningspersoner tyngs av ett dåligt samvete eftersom
de känner att de gjort fel och vill be om ursäkt för det. Under
ett medlingsmöte får båda parter möjlighet att tillsammans
prata om det som hänt och om hur man ska förhålla sig till
varandra i framtiden.
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Hur går mötet till?
Under medlingsmötet går man igenom brottshändelsen.
Båda parter får i tur och ordning berätta om hur de upplevde
händelsen som polisanmäldes. När båda är nöjda med sitt
berättande går man igenom konsekvenserna av brottet på ett
liknande sätt.
Innan medlingsmötet är slut kan båda parter göra ett avtal
om hur de ska uppföra sig mot varandra när, eller om de ses
igen, allt för att ingen ska behöva vara rädd för den andra.
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Internetadresser
www.boj.se
Stöd för Brottsoffer

www.brottsrummet.se
Fakta om brott för ungdomar

www.polisen.se
www.aklagare.se
Om hela rättsprocessen

www.brottsoffermyndigheten.se
Brottskadeersättning m.m.

www.bris.se
Stöd

www.friends.se
Om mobbning och att få stöd

www.ljungby.se
Klicka till medling och unga brottsoffer
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