Behöver du stöd
vid rättegången?

Behöver du stöd?
I domstolen finns personer som har till uppgift att hjälpa,
informera och stödja vittnen och målsägande i samband med
brottmålsrättegång. De kallas vittnesstöd. Om du är på domstolen
och ska delta i en rättegång kan du prata med ett vittnesstöd.
Vittnesstöden kan ge information om hur en rättegång går till, hur
du hittar i domstolens lokaler och de kan hålla dig sällskap medan du
väntar på att bli kallad till rättssalen.
Ett vittnesstöd kan inte diskutera eller ta ställning till ditt mål och
kan inte ge samma sorts stöd som en professionell stödinsats eller
psykolog, men kan ge ett tillfälligt stöd och sällskap för stunden.

Kontakta ett vittnesstöd
Vittnesstöden finns i domstolens väntutrymmen och bär en
namnskylt med texten ”Vittnesstöd”. Oftast finns en disk eller en
skylt där du kan hitta ett vittnesstöd. Om du inte hittar ett vittnesstöd
i väntutrymmet kan du fråga i receptionen om hur du kan komma i
kontakt med ett vittnesstöd.
För att komma i kontakt med vittnesstöd före förhandlingsdagen
kan du kontakta Brottsoffermyndigheten, Brottsofferjouren Sverige
eller din lokala domstol som kan hänvisa dig vidare. Du hittar
kontaktuppgifterna på broschyrens baksida.

Det vittnesstöd kan hjälpa till med
Vittnesstöden kan hjälpa dig genom att:
• ge praktisk information om domstolen och hur en rättegång går till
• svara på frågor
• vara sällskap inför rättegången
• informera om möjligheten att vänta i ett avskilt rum, så kallade
vittnesstödsrum.

Rättssalen
Bilden visar ett exempel på hur det kan se ut i en rättssal.
1. Åklagarens bord (vänster till höger):
Målsägandebiträde
Målsägande
Åklagare
2. Vittnets bord:
Vittne
3. Sittplats för åhörare:
Åhörare

5. Domarens bord (vänster till höger):
Nämndeman
Nämndeman
Ordförande
Protokollförare
Nämndeman
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4. Försvararens bord (vänster till höger):
Försvarare
Tilltalad
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Brottsoffermyndigheten i samarbete med Brottsofferjouren Sverige och Domstolsverket.

Brottsoffermyndigheten
www.brottsoffermyndigheten.se
Telefon: 090-70 82 00

Brottsofferjouren
Sverige

www.brottsofferjouren.se
Telefon: 116 006

Domstolsverket
www.domstol.se

