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Tilltalade (brottmål)
Sverige
Dessa faktablad förklarar vad som händer när du är misstänkt eller åtalad för brott som prövas genom rättegång i domstol. För information om
trafikförseelser, som ofta avgörs genom ett fastställt bötesstraff, gå till faktablad 5. Om du är brottsoffer kan du hitta all information om dina rättigheter här.
Sammanfattning av brottmålsprocessen
Nedan sammanfattas de vanliga stegen i brottmålsprocessen.
En anmälan tas emot av polisen.
Utredningen (förundersökningen) genomförs av polisen; vid allvarligare brott leds utredningen av åklagaren.
Möjlighet i flertalet fall att få offentlig försvarare.
Vid allvarligare eller upprepade brott kan du bli häktad av domstolen efter begäran från åklagaren. En särskild häktningsförhandling hålls då.
Åklagaren väcker åtal vid tingsrätten.
Tingsrätten håller rättegång (huvudförhandling) för att pröva om det är styrkt att du begått brottet samt i så fall fastställa påföljd m.m.
Efter överklagande från någon av parterna prövar hovrätten om tingsrättens dom ska fastställas eller ändras.
I ett fåtal fall kan domen även prövas av Högsta domstolen.
Domen vinner laga kraft, dvs. gäller slutligt, och straffet ska vid fällande dom verkställas.
Detaljer om dessa steg i processen och om dina rättigheter finns på faktabladen. Denna information ersätter inte juridisk rådgivning, utan är enbart avsedd
för vägledning. Om du behöver hjälp, kontrollera alltid med en advokat eller någon annan sakkunnig om vad som gäller i just din situation.
Europeiska kommissionens roll
Observera att den Europeiska kommissionen inte har någon roll i brottmålsprocesser i medlemsstaterna och kan inte bistå dig om du har något klagomål. På
dessa faktablad finns information om hur du klagar och till vem.
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Senaste uppdatering: 09/11/2020
Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu
inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och
uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga
meddelandet.
1 – Att erhålla juridisk rådgivning
Det är mycket viktigt att få oberoende juridisk rådgivning när man på något sätt blir inblandad i en brottmålsprocess. Dessa faktablad ger dig information om
när och under vilka förhållanden som du har rätt att företrädas av en advokat. Det framgår också vad en advokat kan göra för dig. Detta faktablad ger dig
information om hur du kan hitta en advokat och hur kostnaden för advokaten regleras om du inte har råd att betala.
Rätten till offentlig försvarare
För det fall du begärs häktad kommer du omgående att få en offentlig försvarare utsedd. Är du däremot inte frihetsberövad kan det dröja till dess åtal väcks
innan du får en offentlig försvarare. Du har dock alltid möjlighet att begära att en offentlig försvarare utses åt dig om du är misstänkt för ett brott där
minimistraffet är fängelse i sex månader. Även i andra fall kan du ha rätt till offentlig försvarare.
Att hitta en advokat
Om du har önskemål om en särskild advokat har du normalt sett rätt att begära att denne ska utses som din offentliga försvarare. I annat fall utser tingsrätten
en offentlig försvarare för dig. Denne utses i så fall bland de advokater som regelmässigt brukar åta sig uppdrag som offentlig försvarare vid den aktuella
tingsrätten. Varje tingsrätt har en förteckning över advokater på den orten, som brukar åta sig uppdrag som offentlig försvarare.
Du kan också söka efter advokater som arbetar med brottmål på
Sveriges advokatsamfunds hemsida.
Att betala för en advokat
Om du får en offentlig försvarare utsedd för dig betalar staten kostnaden för advokaten. Skulle du dömas för det brott du är misstänkt för kan du, beroende
på dina ekonomiska förhållanden, bli återbetalningsskyldig för hela eller en del av denna kostnad. Detta bestäms av domstolen.
Skulle du vilja ha en advokat som är verksam i en annan del av landet än där domstolen finns kan du själv få betala för advokatens reskostnader och
tidsspillan.

Du kan även välja en privat försvarare. Du betalar i så fall hela kostnaden själv. Om du blir frikänd har du dock möjligt att få ersättning för hela eller delar av
denna kostnad.
Länkar
Sveriges advokatsamfund
Rättshjälpsmyndigheten
Senaste uppdatering: 09/11/2020
Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu
inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och
uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga
meddelandet.
2 - Mina rättigheter under brottsutredningen (innan målet hamnar i domstol)
En försättning för att en brottsutredning (förundersökning) ska inledas är att polisen eller åklagaren tar upp en anmälan om brott. Avsikten med
brottsutredningen är att klarlägga om något brott har begåtts och vem eller vilka som i så fall kan misstänkas för detta brott.
Om det är ett allvarligare brott och det finns en misstänkt person för brottet, är det en åklagare som leder utredningen. Annars leds utredningen av polisen.
Vilka är stegen i en brottsutredning?
Förhör
Inledningsvis förhörs personer som kan antas ha upplysningar att lämna i utredningen. Det kan vara den som drabbats av brottet, den som eventuellt kan
misstänkas för brottet eller vittnen. Den som misstänks för ett brott kan vid förhöret antingen vara gripen eller på fri fot.
Olika typer av prover kan även tas och lämnas till andra myndigheter för analys. Samtliga förhör genomförs av polisen och endast i undantagsfall i närvaro
av en åklagare. Om man inte förstår språket ska en tolk finnas tillgänglig. När någon är skäligen misstänkt för ett brott ska han i samband med förhör
underrättas om brottsmisstanken.
Anhållande
Om åklagaren anser att misstankarna mot dig är tillräckligt starka kan han fatta beslut om att du ska anhållas. Dessutom krävs att det finns risk att du på fri
fot kan försvåra utredningen, fortsätta begå brott, eller hålla dig undan. Åklagaren måste därefter inom viss tid antingen sätta dig på fri fot eller begära hos
tingsrätten att du ska häktas.
Häktning
Om du är misstänkt för ett allvarligare brott och det dessutom finns särskilda skäl att häkta dig, kan åklagaren begära hos tingsrätten att du ska häktas.
Häktningsförhandlingen ska hållas inom fyra dygn efter det att du greps. Vid förhandlingen prövar tingsrätten om du ska vara kvar i häkte eller försättas på fri
fot. Blir du häktad ska beslutet omprövas med vissa intervaller.
Polisens fortsatta utredning
Oavsett om du är häktad eller inte fortsätter utredningen för att klarlägga om det finns tillräckligt starka misstankar för att åtala dig eller inte. Särskilt om du är
häktad ska utredningen bedrivas så snabbt som möjligt. Om det är nödvändigt att utredningen sker under längre tid kan flera häktningsförhandlingar komma
att hållas. När utredningen är klar redovisar polisen utredningen till åklagaren samt till den som misstänks för brottet och dennes försvarare. Du och din
försvarare har möjlighet att begära att utredningen kompletteras med sådant som ni tycker är viktigt innan åklagaren fattar beslut om åtal ska väckas eller
inte.
Försvarets föreberedelse inför rättegången
Du och din advokat har möjlighet att ta fram egen bevisning som kan användas vid rättegången. Ni har också rätt att träffas för att förbereda förhandlingen i
domstolen.
Åtal
Om åklagaren anser att han har tillräcklig bevisning mot dig för att kunna få dig dömd ska han väcka åtal mot dig. Av åtalet ska framgå vilket brott du är
misstänkt för och vad du gjort som är brottsligt. Det ska även framgå vilken bevisning åklagaren åberopar mot dig.
Klicka på länkarna nedan för mer information om dina rättigheter under de olika etapperna i förfarandet:
Förhör (1)
Anhållande (2)
Häktning (3)
Polisens fortsatta utredning (4)
Försvarets förberedelse inför rättegången (5)
Åtal (6)
Förhör (1)
Varför vill polisen förhöra mig?
Syftet med förhöret är att klarlägga dels om något brott begåtts och om du i så fall har någon information att lämna om detta. Detta gäller oavsett om du är
vittne, utsatt för ett brott eller misstänkt för ett brott.
Vilka finns närvarande vid förhöret?
Förhöret med dig genomförs av polisen. Det kan vara en eller flera poliser som genomför förhöret. Åklagaren är normalt sett inte närvarande vid förhör. Är du
misstänkt för ett brott där du har rätt till advokat kan du begära att en advokat utses åt dig och är närvarande vid förhöret.
Om du inte förstår språket har du även rätt till en tolk. Polisen ska betala kostnaden för tolken. Normalt bör du vänta med att besvara frågor till dess du har
en advokat närvarande och tillgång till tolk. Åklagaren eller polisen beslutar i övrigt vilka som har rätt att närvara vid ett förhör.
Hur går förhöret till?
Polisen kommer i början av förhöret tala om för dig om du hörs som misstänkt eller av någon annan anledning. Någon uppläsning av dina rättigheter sker
inte. Under förhöret har du såväl rätt att tiga som att tala. Det du säger kan komma att användas mot dig. Förhöret kan antingen spelas in på band eller
nedtecknas i form av en sammanfattning av vad du har sagt.
Vilken roll har advokaten vid förhöret?
Advokatens roll vid förhöret är att finnas på plats för att kunna svara på eventuella frågor från dig samt som en garant för att förhöret genomförs på ett korrekt
sätt. Advokaten har dock ingen rätt att lägga sig i förhöret om det genomförs på ett riktigt sätt. Han kan dock ha rätt att ställa frågor till dig.
Finns det något som är förbjudet vid förhör?
Polisen får inte under förhör i syfte att få fram ett erkännande använda medvetet oriktiga uppgifter, löften eller förespeglingar om förmåner. Inte heller hot,
tvång eller uttröttning får förekomma. Den som förhörs har också rätt till sedvanliga måltider samt nödvändig vila.
Hur länge kan jag hållas kvar för förhör?

Om du inte blir anhållen får du normalt inte hållas kvar för förhör i mer än sex timmar. Undantagsvis kan du bli skyldig att stanna kvar i ytterligare sex timmar.
Därefter har du rätt att gå där ifrån om du inte blir anhållen. Särskilda regler gäller för barn.
Hur avslutas förhöret?
Förhöret avslutas med att du erbjuds möjlighet att lyssna igenom inspelningen eller få polisens anteckningar upplästa för dig. Du får därefter frågan om du
anser att det som har skrivits ner ger en riktig bild av vad du sagt under förhöret.
Vad händer efter förhöret?
Efter förhöret kommer polisen rapportera till åklagaren eller den polis som leder utredningen vad som kommit fram. Är det ett mindre allvarligt brott sker
rapporten till åklagaren inte förrän utredningen slutförts. Om du är misstänkt för ett brott som kan leda till häktning får åklagaren ofta rapport efter varje
förhör. Åklagaren kommer därefter att fatta beslut om du ska anhållas eller få gå därifrån.
Anhållande (2)
När kan det bli aktuellt att jag anhålls?
Om det finns skäl att häkta dig får du anhållas i avvaktan på att domstol prövar häktningsfrågan. Vad som krävs för att du ska bli häktad framgår av
faktabladet om anhållande (3). Du kan därutöver bli anhållen även om häktningsskälen inte fullt ut är uppfyllda, om du är skäligen misstänkt för brottet och
det anses vara mycket viktigt att du tas i förvar i avvaktan på fortsatt utredning.
Vem fattar beslut om anhållande?
Det är åklagaren som beslutar om du ska anhållas eller inte. Av beslutet ska framgå vilket brott du misstänks för och varför du anhålls. Om
anhållningsbeslutet inte hävs av åklagaren måste han senast klockan tolv tredje dagen efter anhållningsbeslutet begära hos tingsrätten att du ska häktas. I
annat fall måste han besluta att du ska försättas på fri fot. Tingsrätten måste hålla häktningsförhandling utan dröjsmål, dock senast inom fyra dygn efter det
att du greps eller anhållningsbeslutet verkställdes.
Vem kan gripa mig?
Om det finns skäl att anhålla dig får en polis i brådskande fall gripa dig även utan anhållningsbeslut. Skulle du anträffas på bar gärning när du begår ett brott
som kan leda till ett fängelsestraff eller fly från ett sådant brott, får du gripas av vem som helst. Detsamma gäller om du är efterlyst för brott. Den som griper
dig ska dock överlämna dig till en polis så fort som möjligt.
Har jag rätt till advokat?
Om du blir anhållen har du rätt att begära att en offentlig försvarare utses åt dig. Detta görs av tingsrätten efter begäran via åklagaren.
Vad sker under tiden jag är anhållen?
Under tiden du är anhållen har polisen rätt att hålla ytterligare förhör med dig. Samma regler gäller då som vid de tidigare förhören.
Vilka rättigheter har jag under tiden jag är anhållen?
Under tiden du är anhållen kan åklagaren besluta att du inte får kontakta vem du vill. Har du behov av läkare eller att få kontakt med din ambassad eller ditt
konsulat är det polisens skyldighet att förmedla detta. Du har också alltid rätt att kontakta din advokat och träffa honom utan att någon annan är närvarande.
Under anhållningstiden förvaras du normalt i en polisarrest.
Häktning (3)
När kan det bli aktuellt att jag begärs häktad?
Om du på sannolika skäl är misstänkt för ett brott för vilket straffet kan bli fängelse i ett år eller mer, kan du begäras häktad. Det krävs dock dessutom att det
finns risk
att du avviker eller undandrar dig domstolsprövning eller straff, eller
att du på fri fot undanröjer bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning, eller
att du fortsätter begå brott.
Är det lindrigaste straffet för brottet fängelse i två år blir du normalt häktad om det inte är uppenbart att skäl för häktning saknas.
Oavsett hur allvarligt brottet är, får domstolen häkta dig om du är okänd och vägrar uppge namn och adress eller det finns anledning att tro att dina uppgifter
om detta är osanna. Du kan även bli häktad om du saknar hemvist i Sverige och det finns risk att du genom att lämna landet undandrar dig domstolsprövning
eller straff.
I vissa fall kan du bli häktad även om du är skäligen misstänkt för ett brott. Detta är en lägre grad av misstanke än sannolika skäl.
Om det finns anledning att tro att straffet bara blir böter får du inte häktas.
Finns det något i mina personliga förhållanden som kan göra att jag inte blir häktad?
Domstolen ska väga behovet av häktning mot vad det innebär för dig att bli häktad. Skulle konsekvenserna av en häktning innebära ett alltför stort intrång
eller men för dig, ska du inte häktas. Dessa skäl kan bland annat bli aktuella om utredningen tar lång tid.
Vad gäller om jag är under 18 år?
För ungdomar mellan 15-18 år finns särskilda regler. Dessa regler innebär att det krävs mer för att de ska bli häktade. Antingen måste brottet vara väldigt
allvarligt eller så måste det finnas andra tungt vägande skäl för att häktning ska få ske.
Har jag rätt till advokat och tolk vid häktningsförhandlingen?
Vid häktningsförhandlingen som hålls i tingsrätten är du personligen närvarande tillsammans med din offentlige försvarare, som är advokat. Du har alltid rätt
till en offentlig försvarare om du begärs häktad. Behöver du tolk kommer även den att delta vid förhandlingen och översätta allt som sägs.
Hur går häktningsförhandlingen till?
Vid förhandlingen kommer åklagaren berätta vad du är misstänkt för. Du kommer även att få möjlighet att själv berätta. Både åklagaren och din advokat samt
domaren har rätt att ställa frågor till dig. Du bestämmer själv om du vill svara på frågorna eller inte. Normalt sätt förhörs varken den som drabbats av brott
eller vittnen vid häktningsförhandlingen. Däremot kan det läsas upp vad de har berättat vid polisförhör. Åklagaren kan också redogöra för vad som kommit
fram vid tekniska eller medicinska undersökningar.
Häktningsbeslutet
Efter förhandlingen kommer tingsrätten att ta en paus för att fundera på om du ska häktas eller inte. Därefter meddelar tingsrätten i din närvaro sitt beslut.
Om du inte häktas har du rätt att omedelbart gå därifrån. Blir du häktad bestämmer domstolen samtidigt vilken dag som åklagaren senast måste väcka åtal.
Oftast beslutar tingsrätten att åtal ska väckas inom två veckor från häktningsbeslutet. I avvaktan på att huvudförhandlingen kommer att hållas i tingsrätten
placeras du på ett häkte.
Vad händer om utredningen inte blir klar inom den tid tingsrätten bestämt?
Om du fortfarande är misstänkt när den tid tingsrätten bestämt för åtal löpt ut och utredningen trots detta inte är klar kan åklagaren begära längre tid för att
väcka åtal. Det kan då bli aktuellt med ny förhandling för att pröva om du även i fortsättningen ska vara häktad. Dessa nya förhandlingar hålls ofta genom
videokonferens, vilket innebär att du tillsammans med din advokat deltar från häktet och åklagaren från sitt arbetsrum, medan domaren finns i
förhandlingssalen på tingsrätten.

Vad gäller om jag blir häktad på en lägre grad av misstanke?
Blir du häktad som skäligen misstänkt för ett brott måste åklagaren inom en vecka presentera ytterligare bevisning mot dig så att misstankarna stärks och
når upp till sannolika skäl. I annat fall måste du försättas på fri fot.
Vad gäller vid en europeisk arresteringsorder?
Om en europeisk arresteringsorder är utfärdad i någon annan medlemsstat, kan denna begäran prövas av domstol i det land där du befinner dig. Domstolen
bestämmer då om du ska lämnas ut till det land som begärt detta. Även vid dessa förhandlingar har du rätt till advokat och tolk. Inför förhandlingen kan
åklagare besluta att du ska anhållas och domstolen kan besluta att du ska häktas i avvaktan på att utlämningen kan genomföras. Domstolen prövar inte om
du är skyldig eller inte utan enbart om de formella kraven för ett utlämnande är uppfyllda.
Vilka begränsningar kan förekomma i min rätt att ha kontakt med andra?
I samband med häktningen bestämmer tingsrätten också om åklagaren ska få rätt att begränsa dina kontakter med omvärlden, dvs. läsa tidningar och se på
TV samt kontakta vänner och släktingar. Detsamma gäller dina möjligheter att umgås med andra intagna på häktet. Det är åklagaren som bestämmer
omfattningen av dessa begränsningar. Du har dock alltid rätt att ha kontakt med din advokat och din ambassad.
Har jag rätt att skicka och ta emot post?
Du har rätt att skriva brev till vem du vill, men all post från dig och till dig läses av åklagaren. Om det skrivs något om brottsmisstankarna kommer brevet
antingen inte vidarebefordras till mottagaren eller så kommer dessa delar av texten göras oläsliga. Skriftväxlingen med din advokat får aldrig läsas av någon
annan, oavsett vad som står i breven.
Går häktningsbeslutet att överklaga?
Om du är missnöjd med att ha blivit häktad kan beslutet överklagas till hovrätten. Hovrätten kommer då ta del av handlingarna från tingsrätten utan att hålla
förhandling och pröva om du ska vara häktad eller inte. Hovrättens beslut kan överklagas till Högsta domstolen, men det krävs särskilda skäl för att ditt
överklagande ska tas upp där.
Kan det inträffa något som gör att jag sätts på fri fot?
Om det inte längre finns skäl att du ska vara häktad ska åklagaren besluta att häktningen ska upphöra. Det kan bero på att bevisningen mot dig blivit
svagare eller att det inte längre finns några särskilda skäl att hålla dig häktad, du bedöms t.ex. kanske inte längre kunna försvåra utredningen. Om domstolen
vid en förnyad häktningsförhandling anser att det inte längre finns skäl att du ska vara häktad ska domstolen omedelbart försätta dig på fri fot.
Kan jag bli fri mot borgen?
I Sverige finns det ingen möjlighet att bli fri mot borgen.
Polisens fortsatta utredning (4)
Kommer polisen bara ta fram sådant som är till min nackdel?
Polisen har vid utredningen en skyldighet att ta fram både det som talar till din nackdel och det som talar till din fördel. Vill du att några särskilda personer
ska höras av polisen bör du diskutera det med din advokat innan begäran lämnas till polisen.
Har polisen rätt att göra husrannsakan, ta DNA-prov, fingeravtryck m.m.?
Polisen har efter beslut av åklagaren rätt att göra husrannsakan i din bostad, på ditt arbete, i din bil eller på någon annan plats som är av intresse i
utredningen. Detta under förutsättning att du är misstänkt för ett brott som kan leda till ett fängelsestraff. Beslut kan även fattas om kroppsvisitation och
kroppsbesiktning samt DNA-prov. I vissa fall finns det behov av att en läkare undersöker om du har några skador på kroppen och om dessa kan kopplas till
det brott du är misstänkt för. Om du är anhållen eller häktad har du även skyldighet att lämna fingeravtryck samt bli fotograferad.
Har jag rätt att ta del av polisens utredning?
Under den fortsatta utredningen ska polisen sammanställa ett material som ska utgöra underlag för åklagarens beslut om du ska åtalas eller inte. Innan
åklagaren fattar det beslutet har du rätt att med hjälp av tolk eller översättare ta del av hela utredningen. Oftast hinner man inte översätta utredningen till ditt
eget språk, men du har rätt att få del av innehållet genom att en tolk läser upp för dig vad som står i utredningen. Din advokat har också rätt att ta del av
utredningen.
Vad gäller om misstankarna förändras under utredningen?
Misstankar mot dig kan under utredningen komma att ändras. Det innebär att det kan tillkomma ytterligare brottsmisstankar, andra brottsmisstankar kan visa
sig vara ogrundade eller svåra att bevisa. Vidare kan ändringar ske avseende vilket brott du misstänks för. Polisen är skyldig att informera dig om sådana
förändringar av misstankarna.
Försvarets förberedelse inför rättegången (5)
Har jag rätt att begära att polisens utredning kompletteras?
Du och din advokat har möjlighet att begära att polisen kompletterar utredningen med sådant som ni tycker är viktigt att det kommer med. Det gäller såväl
förhör med olika personer som skriftliga uppgifter eller utredningar av sakkunniga.
Det är mycket viktigt att du noga går igenom hela utredningen så att det beslutsunderlag som lämnas till åklagaren är så komplett som möjligt. Det går
visserligen att komplettera utredningen även efter det att åtal har väckts, men för din egen del kan det vara bättre att försöka få åklagaren att lägga ner
utredningen så att du slipper bli åtalad.
Kan min advokat bedriva en egen utredning?
Du och din advokat har också möjlighet att genomföra egna utredningsåtgärder. Problemet är dock att det oftast finns begränsat med tid att genomföra
dessa, i vart fall om du är häktad. Vidare har din advokat bara rätt att få betalt av domstolen för egna utredningar om du frikänns. Det finns dock inga lagliga
hinder mot att göra egna utredningar.
Åtal (6)
Under vilka förutsättningar får åklagaren väcka åtal?
Om åklagaren bedömer att han kan räkna med att få dig dömd, har han rätt att väcka åtal mot dig. Han lämnar då in en stämningsansökan till tingsrätten där
det framgår vilket brott du är misstänkt för, varför du är misstänkt för det brottet samt vilken bevisning åklagaren åberopar.
När ska åtal väckas?
Är du häktad måste åklagaren väcka åtal inom de tidsramar som domstolen fastställt. I annat fall ska domstolen häva häktningsbeslutet.
Är du inte häktad måste åklagaren väcka åtal innan brottet preskriberats. Tiden för preskription löper från två år och uppåt. Preskriptionstiden är längre ju
allvarligare brottet är. Vissa riktigt allvarliga brott som mord preskriberas numera inte.
När kommer förhandling att hållas i tingsrätten?
När åtal skett ska tingsrätten kalla dig och övriga personer som ska höras i målet till förhandling. Är du häktad ska förhandlingen hållas snarast, dock senast
inom två veckor från det att åtal väcktes.
För ungdomar under 18 år finns särskilda tidsramar. Normalt sett ska huvudförhandling då hållas inom två veckor efter det att åtal väckts.
Finns det något alternativ till åtal?

Om brottet inte är allt för allvarligt och du erkänner, kan du i stället för att bli åtalad få ett strafföreläggande. Åklagaren utfärdar detta och fastställer ett
bötesbelopp som du ska betala. Om du skickar in ett erkännande och betalar böterna blir det ingen rättegång. Du kan därefter inte överklaga
strafföreläggandet. Det noteras i belastningsregistret att du har godkänt ett strafföreläggande.
Länkar
Sveriges domstolar
Åklagarmyndigheten
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3 – Mina rättigheter under rättegången
Var sker rättegången och vilka har rätt att vara där?
Rättgången kommer normalt sett att hållas i den tingsrätt inom vars område brottet har begåtts. Rättegången är offentlig, utom vid vissa sexualmål, då den
misstänkte är ung och vid brott mot rikets säkerhet. Även i vissa andra fall kan hela eller delar av rättegången ske bakom stängda dörrar. Personer som stör
rättegången eller påverkar vittnen kan visas ut ur förhandlingssalen.
Vilka är det som ska döma?
Domstolen består normalt av en ordförande som är jurist samt tre nämndemän. Nämndemännen är inte jurister utan är utsedda av kommunfullmäktige inom
tingsrättens område. Därutöver finns även en protokollförare från domstolen. Tingsrätten sitter vid ett bord, åklagaren vid ett annat bord och du och din
försvarare vid ett tredje bord. Eventuella vittnen sitter vid ett särskilt bord.
Vad händer om det kommer fram nya uppgifter under rättegången?
Om det under förhandlingen skulle komma fram nya omständigheter kan åklagaren ändra åtalet mot dig. För det fall du skulle erkänna vissa åtalspunkter kan
det innebära att åklagaren inte behöver åberopa lika omfattande bevisning mot dig i dessa punkter. Det finns dock ingen möjlighet för dig att förhandla med
åklagaren för att få ett lindrigare straff om du erkänner.
Måste jag vara närvarande?
Vid lindrigare erkända brott kan målet avgöras utan att du är närvarande. Huvudregeln är dock att du måste vara personligen närvarande. Om du inte
kommer till förhandlingen kan domstolen antingen döma ut ett vite eller besluta att du ska hämtas av polis. Vite är ett i förväg bestämt penningbelopp som du
måste betala.
Har jag rätt till tolk?
Om du inte förstår svenska har du rätt att få en tolk som finns tillgänglig och som översätter allt som sägs under rättegången. Det är i så fall viktigt att du i
god tid innan rättegången talar om för tingsrätten att du har behov av tolk. Oftast är tolken närvarande i förhandlingssalen, men telefontolkning kan
förekomma.
Har jag rätt till advokat och måste jag ha advokat?
Det finns inget advokattvång som innebär att du måste anlita advokat, utan du har rätt att föra din egen talan. Om du är berättigad till offentlig försvarare och
du inte motsatt dig att en sådan utses för dig, kommer domstolen att utse en advokat att vara din offentlige försvarare. Om du har önskemål om någon
särskild advokat måste du informera domstolen om detta i förväg. Om du är missnöjd med din advokat kan det under vissa förutsättningar finnas möjlighet att
byta offentlig försvarare.
Har jag rätt att yttra mig och vad händer om jag inte gör det?
Den som är åtalad har alltid rätt att yttra sig under rättegången. Däremot föreligger ingen skyldighet att yttra sig. Det varierar från fall till fall om det är
fördelaktigt att tala eller tiga. Den som är åtalad avlägger ingen ed och har ingen skyldighet att tala sanning. För det fall du inte säger sanningen och detta
upptäcks av åklagaren eller domstolen kan det påverka trovärdigheten av vad du har sagt i övrigt.
Vad gäller beträffande bevisningen?
Innan förhandlingen börjar har du rätt att ta del av åklagarens bevisning. De vittnen som ska höras under rättegången ska även vara hörda under
brottsutredningen och deras berättelser ska finnas utskrivna i polisens utredning. Du har genom din advokat rätt att ställa frågor till åklagarens vittnen och
ifrågasätta de uppgifter de lämnar.
Vill du åberopa egen bevisning har du rätt att göra det. Det gäller både vittnen och dokument m.m. Även dina vittnen bör vara hörda av polisen under
brottsutredningen. Är de inte hörda innan kan det innebära att åklagaren begär att de först ska höras av polisen. Det innebär att förhandlingen kan komma att
ställas in och i stället få genomföras en annan dag. Din advokat inleder förhöret med dina egna vittnen, men både åklagaren och domstolen har rätt att ställa
frågor till vittnen.
Domstolen har rätt att avvisa bevisning som inte har med målet att göra. Bevisning om att du är en trevlig person eller annan karaktärsbevisning brukar ha
inget eller ett mycket lågt bevisvärde.
Hur inleds rättegången?
Rättegången börjar med att åklagaren läser upp vad han påstår att du har gjort dig skyldig till. Målsägandens advokat framställer sedan eventuellt krav på
skadestånd. Din advokat talar om för domstolen om du erkänner eller förnekar det påstådda brottet samt hur du ställer dig till skadeståndskravet.
Därefter kommer åklagaren att berätta lite mer utförligt om vad som hänt enligt hans uppfattning samt gå igenom eventuell skriftlig bevisning. Sedan får din
advokat möjlighet att berätta vad som enligt din uppfattning hänt och gå igenom din skriftliga bevisning.
Hur går förhöret med brottsoffret och med mig till?
Om det finns något brottsoffer (målsägande) närvarande så hörs denna person därefter. Åklagaren inleder det förhöret, men såväl brottsoffrets advokat som
din advokat och domstolen kan ställa frågor till brottsoffret. När brottsofferförhöret är klart är det din tur att berätta. Du har, om du vill, rätt att själv berätta
innan åklagaren börjar ställa frågor till dig. Frågor till dig kan även ställas av din advokat, brottsoffrets advokat och domstolen.
Hur går vittnesförhören till?
När förhöret med dig är klart är det dags för vittnesförhör. Först hörs åklagarens vittnen och sedan dina vittnen. Både åklagaren, advokaterna och domstolen
kan ställa frågor till vittnena. Samtliga förhör, både med brottsoffret, dig och vittnena spelas in med ljud och bild.
Genomgång av mina personliga förhållanden
Efter det att bevisningen gåtts igenom är det dags för genomgång av dina personliga förhållanden. Det innebär en genomgång av din ekonomi,
bostadssituation, familjesituation, eventuella missbruksproblem samt eventuella tidigare domar från Sverige eller andra länder. Detta görs i syfte att utreda
vilken påföljd som är lämpligast inom de ramar som är möjliga i ditt fall.
Hur avslutas rättegången?

Hur avslutas rättegången?
Rättegången avslutas med att åklagaren, brottsoffret eller dennes biträde och därefter din advokat håller ett slutanförande (plädering). Både åklagaren och
advokaterna argumenterar för hur domstolen bör döma och vilket straff du bör få om du döms.
När och hur får jag veta hur domstolen dömt?
Domstolen kan sedan antingen avkunna dom samma dag efter en kortare överläggning eller meddela domen efter någon vecka. Att domen avkunnas
innebär att domstolen i din närvaro läser upp en sammanfattning av den. Om domen meddelas någon annan dag än förhandlingsdagen behöver du inte
komma dit, utan domen skickas till dig och din advokat. Domen upprättas alltid skriftligt.
Vilka påföljder kan bli aktuella?
Fängelse – på viss tid minst 14 dagar och högst 18 år eller på livstid. Fängelsestraff överstigande sex månader avtjänas på anstalt. Fängelsestraff på kortare
tid kan under vissa förutsättningar avtjänas genom elektronisk fotboja.
Skyddstillsyn – övervakning under viss tid, normalt ett år samt därefter ytterligare två års prövotid. Kan kombineras med böter, fängelse i högst tre månader,
samhällstjänst och/eller behandling mot missbruk eller sjukdom.
Villkorlig dom – prövotid under två år. Villkorlig dom förenas normalt sett med böter eller samhällstjänst.
Böter – antingen böter med visst angivet belopp eller med dagsböter som är kopplat till hur allvarligt brottet är och vilka inkomster du har. Lägsta bötesbelopp
är 200 kronor (cirka 20 euro) och lägsta dagsböter är 30 dagsböter á 50 kronor, dvs 1500 kronor (cirka 150 euro).
Samhällstjänst – kombineras med skyddstillsyn eller villkorlig dom. Innebär ett visst antal, mellan 40 och 240, timmar oavlönat arbete på fritiden.
Särskild vård – missbrukare kan dömas till behandlig mot sitt missbruk och den som lider av allvarlig psykisk störning kan dömas till rättspsykiatrisk vård.
För ungdomar kan även andra påföljder bli aktuella; ungdomstjänst och ungdomsvård.
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4 - Mina rättigheter när domstolen fattat beslut
Kan jag överklaga tingsrättens dom?
Både åklagaren och den som har blivit dömd kan överklaga tingsrättens dom. Undantag gäller dock om påföljden stannat vid böter eller för åklagarens del
om frikännande dom meddelats för mindre allvarliga brott. I dessa situationer krävs tillstånd för att hovrätten ska pröva överklagandet.
Vilka ändringar kan jag begära av tingsrättens dom?
Du kan antingen överklaga och begära att bli frikänd eller begära en lindrigare påföljd. Du behöver inte lämna någon utförlig förklaring till varför du
överklagar, men ibland kan det vara en fördel att göra detta.
Vad gäller beträffande bevisning i hovrätten
I samband med att du överklagar måste du tala om vilken bevisning du vill att hovrätten ska ta del av. Du har även rätt att åberopa ny bevisning i hovrätten.
Förhören med de personer som hördes i tingsrätten kommer spelas upp med ljud och bild. De hörs alltså som huvudregel inte på nytt i hovrätten. Det gäller
även förhöret med dig. Endast i undantagsfall kan det bli aktuellt med några kompletterande frågor i hovrätten.
När måste ett överklagande senast ske?
Ett överklagande måste ske inom tre veckor från tingsrättens dom. Om du överklagat inom denna tid har åklagaren en vecka på sig att välja om han också
vill överklaga.
När blir det förhandling i hovrätten?
Om du är häktad när du överklagar måste hovrätten påbörja förhandlingen inom åtta veckor från tingsrättens dom. I annat fall får du räkna med att det tar tre
- tolv månader innan det blir förhandling i hovrätten.
Hur går förhandlingen i hovrätten till?
Huvudförhandlingen i hovrätten går till på ungefär samma sätt som i tingsrätten. Den största skillnaden är att du och övriga förhörspersoner inte hörs på nytt,
utan man tittar och lyssnar på inspelningen från tingsrätten.
Kan jag få ett strängare straff i hovrätten?
Om bara du överklagat kan hovrätten inte döma strängare än vad tingsrätten gjort. Har även åklagaren överklagat kan hovrätten döma både lindrigare och
strängare.
Vad händer om hovrätten inte dömer som jag hoppats?
Om hovrättens dom inte blir som du hoppats, finns det en möjlighet att överklaga till Högsta domstolen. För att Högsta domstolen ska ta upp ditt mål krävs
prövningstillstånd, vilket innebär att det krävs särskilda skäl för att ditt mål ska tas upp.
Har jag rätt till ersättning om jag blir frikänd?
Skulle du frikännas och domen inte överklagas har du rätt till ersättning för den tid som du suttit anhållen och häktad. Ersättningen innefattar förlorad
arbetsinkomst samt ersättning för själva frihetsberövandet. Ditt ersättningsanspråk prövas av Justitiekanslern. Har du inte varit frihetsberövad får du inte
någon ersättning, utöver kostnader för egen bevisning m.m.
Kommer domen finnas med i något register?
En fällande dom registreras bland annat i belastningsregistret. Hur länge den finns kvar där beror på vilket straff du fått. Har du blivit slutligt frikänd tas
registreringen bort. Du kan inte själv påverka registreringen. Registreringen är tillgänglig för dig själv och vissa myndigheter inom rättsväsendet i Sverige och
andra medlemsstater.
När blir domen slutgiltig?
En dom blir slutgiltig när tiden för överklagande gått ut eller Högsta domstolen avgjort målet, antingen genom att inte meddela prövningstillstånd eller genom
dom. Du har även vissa möjligheter att innan överklagandetiden löpt ut godkänna domen och därmed påbörja avtjänandet av straffet.
Kan målet tas upp på nytt efter det domen blivit slutgiltig?
Har domstol en gång prövat om det du gjort är brottsligt, kan domstolen inte på nytt ta upp ditt ärende annat än under mycket speciella omständigheter.
Detta sker endast någon enstaka gång per år. Som huvudregel gäller det även brott som du åtalats för i annan medlemsstat.
Kan jag få avtjäna straffet i mitt hemland?
Om du vill avtjäna ditt straff i ditt eget hemland kan det finnas möjlighet till detta. Du ansöker hos
Kriminalvården om det. I annat fall avtjänas straffet i
Sverige.
Länkar
Justitiekanslern
Kriminalvården
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5 - Trafikbrott
Vilket är det normala straffet för trafikförseelser?
Om du blir anklagad för att ha gjort dig skyldig till en mindre allvarlig trafikförseelse är det normala straffet böter. Har du blivit stoppad på platsen av polisen
och erkänner kan de skriva ut en bötesavi till dig.
Vad händer om jag förnekar?
Om du förnekar brott lämnas ärendet efter polisens brottsutredning vidare till åklagare för beslut om eventuellt åtal. Därefter blir det förhandling i tingsrätten
om åtal väcks. I dessa mål har du vanligtvis inte rätt till någon offentlig försvarare. Däremot har du rätt till advokat på egen bekostnad. Du har också rätt
till tolk om du inte behärskar språket.
Vad gäller vid allvarligare trafikbrott?
Blir du misstänkt för allvarligare trafikbrott som t.ex. grovt rattfylleri (mer än 1,0 promille i blodet) är normalstraffet minst en månads fängelse. Om åklagaren
anser att det går att bevisa att du gjort dig skyldig till brottet hamnar ärendet alltid i domstol. Då kan du ha rätt till en offentlig försvarare.
Länkar
Polisen
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(NEW) 1 - Mina rättigheter under utredningen
A. Påverkas utredningen av att jag är utländsk medborgare?
B. Vilka är de olika utredningsskedena?
i. Insamling av bevisning/utredarnas befogenheter
ii. Anhållande
iii. Förhör
iv. Frihetsberövande före rättegång
C. Vilka rättigheter har jag under utredningen?
i. Har jag rätt till tolk och översättningar?
ii. Har jag rätt att få information och tillgång till akten i målet?
iii. Har jag rätt att få advokat och underrätta utomstående om vad som hänt?
iv. Vilken rättshjälp har jag rätt till?
v. Vilka viktiga begrepp och principer bör jag känna till?
a. Oskuldspresumtion
b. Rätt att tiga och inte vittna mot sig själv
c. Bevisbörda
vi. Finns det särskilda regler för att skydda barn?
vii. Finns det särskilda regler för att skydda utsatta personer?
D. Vilka lagliga tidsfrister gäller under utredningen?
E. Vad händer före rättegången? Finns det alternativ till frihetsberövande eller kan jag överföras till mitt hemland (europeisk övervakningsorder)?
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(NEW) 2 - Mina rättigheter under rättegången
A. Var hålls rättegången?
B. Kan åtalet ändras? Vilken information har jag i så fall rätt till?

C. Vilka rättigheter har jag under domstolsförhandlingarna?
i. Måste jag infinna mig i rättssalen? På vilka villkor kan jag utebli från domstolsförhandlingen?
ii. Har jag rätt till tolk och översättningar?
iii. Har jag rätt till advokat?
iv. Vilka andra processuella rättigheter bör jag känna till (t.ex. att inte framställas som skyldig i domstol)?
D. Möjliga straff
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(NEW) 3 - Mina rättigheter efter rättegången
A. Har jag rätt att överklaga domstolens beslut?
B. Vilka andra möjligheter att överklaga har jag?
C. Vad händer om jag blir dömd?
i. Belastningsregister
v. Verkställighet av dom, överföring av frihetsberövad person, skyddstillsyn och alternativa påföljder
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