EFTER ÅTAL
Rättigheter och skyldigheter vid domstol– MÅLSÄGANDE
För dig som är kallad till domstol som målsägande
Har du blivit utsatt för ett brott kallas du för målsägande.
Vid rättegången ska du höras om det brott du har blivit utsatt för. Din berättelse av vad det är
som har hänt är viktig och kan ha stor betydelse för domstolens beslut.
Bekräfta att du har tagit emot kallelsen
Du måste bekräfta för domstolen att du har tagit emot kallelsen till rättegången. Det gör du
genom att skriva under det svarsbrev, delgivningskvitto, som följer med kallelsen. På
domstolen kallas detta för delgivning.
Behöver du tolk eller annat stöd?
Finns det något som domstolen behöver känna till inför rättegången? Det kan till exempel
vara om du har en funktionsnedsättning eller behov av tolk. Då är det viktigt att du berättar
det för domstolen så tidigt som möjligt, gärna i samband med delgivningen.
Din närvaro är viktig
Det du känner till om det inträffade kan ha stor betydelse för domstolens möjligheter att döma
rätt. Att berätta vad man vet om ett misstänkt brott är en så viktig uppgift för samhället att den
som kallas till en rättegång enligt lag är skyldig att komma.
Om du inte kan komma till domstolen
Kan du inte närvara måste du kontakta domstolen så snart som möjligt. Giltiga skäl kan vara:
•
•
•

buss, tåg eller flyg som inte går som planerat,
plötslig sjukdom (meddela domstolen att du är sjuk, läkarintyg krävs alltid),
någon annan hindrande omständighet som man inte kunde förutse.

Om du inte meddelar domstolen
Om någon uteblir från en rättegång kan den behöva skjutas upp. Du och andra berörda blir då
kallade till ett nytt tillfälle. Du kan också bli skyldig att betala vite eller bli hämtad av polis
om du inte kommer.
(Om du är rädd för någon
Om du är rädd för någon, till exempel den åtalade, 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. Han eller hon får då följa förhöret från ett annat rum.)

Du kan få ersättning för kostnader – det är något annat än skadestånd
Har du haft kostnader för att medverka i rättegången kan du ha rätt till ersättning.
Detta kan du få ersättning för
Sådant som kan ersättas är:
•
•
•

Resekostnader
Uppehälle
Förlorad arbetsinkomst

Det står på kallelsen vilka ersättningsregler som gäller. Läs den noga innan du bestämmer dig
för hur du ska resa. På kallelsen står det också om möjligheterna att begära förskott.
Begär ersättning
Vill du begära ersättning gör du det i samband med rättegången. Du måste kunna visa kvitton
eller motsvarande. Beslutar domstolen att du ska få ersättning kan den betalas ut till ditt
bankkonto, om du i förväg har anmält dig till Swedbanks kontoregister. Detta kan göras på
swedbank.se eller på ett av Swedbanks kontor. Har du inte anmält konto kommer du istället
att få en utbetalningsavi.
Domstolen kan upplysa dig om vilka ersättningsregler som gäller.

