
EFTER ÅTAL 

Rättigheter och skyldigheter vid domstol – TILLTALAD 

För den som är kallad till domstol som tilltalad 

Är man kallad till en domstol i egenskap av tilltalad innebär det att man är misstänkt för att ha 

begått ett brott.  

 

Vid rättegången ska åklagaren då försöka bevisa att den personen har begått det brott som den 

har åtalats för. Domstolen ska sedan döma i målet, det vill säga ta ställning till om den 

tilltalade är skyldig till brottet och vilket straff denne i så fall ska få. Domstolen tar också 

ställning till andra frågor som har samband med åtalet, till exempel om någon har begärt 

skadestånd. 

 

Bekräftelse av kallelsen 

Den tilltalade måste bekräfta för domstolen att den har tagit emot kallelsen till rättegången. 

Det görs genom att den tilltalade skriver under det svarsbrev, delgivningskvitto, som följer 

med kallelsen. På domstolen kallas detta för delgivning. 

 

Tolk eller annat stöd? 

En tilltalad behöver kommunicera till domstolen om den till exempel har en 

funktionsnedsättning eller behov av tolk så att domstolen kan förbereda målet därefter.  

 

Skyldighet att närvara 

Det är viktigt att den tilltalade kommer till rättegången och att denne kommer i rätt tid och till 

rätt plats.  

Om den tilltalade inte kan komma till domstolen 

Kan denne inte närvara måste den kontakta domstolen så snart som möjligt. Giltiga skäl kan 

vara: 

• buss, tåg eller flyg som inte går som planerat, 

• plötslig sjukdom (läkarintyg krävs alltid), 

• någon annan hindrande omständighet som man inte kunde förutse. 

Har den tilltalade inte råd att resa till och från rättegången kan domstolen i vissa fall stå för 

kostnaden. Det avgörs från fall till fall.  

Om den tilltalade inte meddelar domstolen 

Om den tilltalade inte kommer kan rättegången skjutas upp. Då blir den tilltalade och andra 

berörda kallade till ett nytt tillfälle. Den tilltalade kan då också bli skyldig att betala vite, bli 



hämtad av polisen eller i vissa fall häktas om den inte kommer. Den tilltalade kan dessutom få 

betala kostnader för andra som kommit till domstolen. 

 


