EFTER ÅTAL
Rättigheter och skyldigheter vid domstol– VITTNE
För dig som är kallad till domstol som vittne
När du vittnar hjälper du domstolen att döma rätt. Att vittna är en skyldighet.
Närmare 100 000 människor vittnar i domstol varje år. Vittnar gör man för att hjälpa
domstolen att döma rätt - inte för att sätta dit eller skydda någon. Domstolen vill bara att du
kommer och berättar vad du vet.
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.
Det är viktigt att du kommer till domstolen
Det du känner till kan ha stor betydelse för domstolens möjligheter att döma rätt.
Att vittna är en så viktig uppgift för samhället att den som kallas till en rättegång enligt lag är
skyldig att komma och vittna. Det kallas för vittnesplikt.
Det är därför viktigt att du kommer till rättegången och att du kommer i rätt tid och till rätt
plats. Inte bara för att domstolen ska döma rätt utan också för att en rättegång kostar samhället
stora pengar.
Om du inte kan komma till domstolen
Kan du inte vara med på rättegången måste du kontakta domstolen så snart som möjligt.
Giltiga skäl kan vara:
•
•
•

Buss, tåg eller flyg som inte går som planerat,
Plötslig sjukdom. Läkarintyg kräv.
Något annat som hindrar dig från att komma till domstolen som du inte kunde förutse.

Vittnesförhör via telefon eller video

Telefon
Domstolen kan i vissa fall besluta att ett vittne får höras per telefon i stället för att inställa sig
personligen.
Om du ska delta i en rättegång per telefon får du i regel använda telefonen hemma eller på din
arbetsplats. Alla som är närvarande i rättssalen hör samtalet med dig.
Det kan också förekomma att du får vittna per telefon på någon myndighet på den ort där du
bor, till exempel hos polisen. Då ska du vara beredd att styrka din identitet med körkort eller
pass. Domstolen ringer upp dig när det är dags för rättegång eller förhör.

Videokonferens
Det finns också möjlighet att vittna genom videokonferens. Det är domstolen som beslutar i
vilka fall detta kan ske. Om du ska delta i ett domstolssammanträde genom videokonferens
står det i din kallelse var du ska inställa dig och när. Ofta får du gå till en annan domstol eller
myndighet och använda dig av deras utrustning för videokonferens.
När du kommer till den domstol eller myndighet som du kallats att inställa dig till, anmäler du
dig i receptionen. Du ska då vara beredd att styrka din identitet med till exempel körkort eller
pass. Ta gärna med dig kallelsen.

Du kan få ersättning för kostnader – det är något annat än skadestånd
Har du haft kostnader för att medverka i en rättegång 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. Är det
den tilltalade som har kallat dig att vittna är det hen som betalar din ersättning.
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.

