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BE OM HJÄLP. 
Brottsofferjourens stödperson ger stöd i alla skeden av 
brottsprocessen. Vi kan vara med under brottsanmälan, 
förhören, hos rättegångsbiträdet och under rättegången.

• vi hjälper att hantera av känslorna i samband med
brottsprocessen

• vi hjälper med utredningen av specialarrangemang om
du till exempel inte vill möta den brottsmisstänkte i
rätten

• vi hjälper med anskaffningen av rättegångsbiträde och
utredningen av eventuella kostnader

• vi hjälper med förberedelserna inför medlingsförhand-
lingarna

• vi hjälper med utmätningsärenden gällande skadestånd
och ifyllandet av ansökningar till Statskontoret

Tilläggsuppgifter och alla tjänster:

riku.fi

BROTTSOFFERJOUREN 116 006

RIKU betjänar i hela 
landet på 7 regionala 
kontor och 31 verk-
samhetsställen. Alla 
tjänster och kontakt-
uppgifter:

riku.fi

RIKU betjänar  
brottsoffer, deras  
anhöriga och vittnen 
i brottmålet  
avgiftsfritt i  
hela landet.

/rikosuhripaivystys @rikosuhrit

Verksamheten stöds av:



BROTTSANMÄLAN

Brottsoffret, polisen eller vem som helst kan göra en 
brottsanmälan. Anmälan kan göras på vilken polisstation 
som helst och i lindrigare fall elektroniskt på poliisi.fi. Det 
är bra att göra anmälan snabbt efter brottshändelsen så 
att brottet är lättare att lösa. 

Polisen frågar om offret yrkar på straff för den brottsmiss-
tänkte. Om offret inte yrkar på straff avslutas behandling-
en av ärendet i målsägandebrott. I brott som faller under 
allmänt åtal kan polisen undersöka och åklagaren åtala 
den brottsmisstänkte trots att offret inte yrkar på straff. I 
vissa lindrigare fall frågar polisen om offret samtycker till 
att den brottsmisstänkte påförs böter utan rättegång.

Då man gjort en brottsanmälan får man en skriftlig bekräf-
telse. På basis av anmälan beslutar polisen om en förun-
dersökning inleds.

Brottsoffret har rätt att
• lämna brottsanmälan på ett språk som offret förstår

 få översättningar på de väsentliga dokumenten
• få tolkning i polisens förhör och under rättegången

RÄTTEGÅNGSBITRÄDET sköter om offrets rättsskydd, till 
exempel att framställa yrkande på skadestånd.

SKYDD AV OFFRET
• Om offret upplever hot från gärningsmannens sida kan

hen ansöka om besöksförbud.

• Polisen diskuterar med offret och bedömer om det
behövs några särskilda skyddsåtgärder under förunder-
sökningen och rättegången.

• I allvarliga brott har offret rätt att få information om
frigivning av fången.

POLISENS FÖRUNDERSÖKNING

I förundersökningen utreds vad som hänt, händelsens 
parter, bevis och vilka skador som händelsen vållat. Par-
terna förhörs separat. 

Polisen kan avsluta förundersökningen om det inte finns 
bevis för brottet eller dess gärningsman, om brottet anses 
ekonomiskt ringa, om parterna har kommit överens i ären-
det eller på grund av andra orsaker baserade på lagen. 
Ärendet kan vid behov tas upp till behandling på nytt.

Vanligtvis sammanställer polisen ett förundersök-
ningsprotokoll av materialet som levereras till åklaga-
ren för åtalsprövning. Brottsparterna har rätt att avgiftsfritt 
få en kopia på förundersökningsprotokollet.

ÅKLAGARENS ÅTALSPRÖVNING

Åklagaren bedömer om det finns tillräcklig bevisning gäl-
lande brottet och den brottsskyldige och om brottet är 
sådant att åtal ska väckas. Om åklagaren väcker åtal 
framskrider ärendet till tingsrätten antingen som skriftligt 
förfarande eller som muntlig rättegång. Offrets samtycke 
behövs till det skriftliga förfarandet och brottets gärnings-
man ska erkänna gärningen.

Ifall åklagaren fattar beslut om att inte väcka åtal har offret 
subsidiär åtalsrätt. För att utnyttja denna behöver offret 
juridisk rådgivning eftersom kostnaderna kan bli höga för 
parten som förlorar i rätten.

MEDLING Under brottsprocessens gång kan parterna diskutera 
brottshändelsen till exempel under ledning av frivilliga medlare 
och avtala om ersättning av brottsskadorna. Det är endast polisen 
eller åklagaren som kan initiera till medling i våld i nära relationer. 
Officiell medling är avgiftsfri och förutsätter samtycke av båda 
parterna. På basis av förlikningen kan rättegång undvikas helt eller 
så kan medlingsavtalet tas i beaktan då domen avkunnas.

TINGSRÄTTENS MUNTLIGA BEHANDLING

Före rättegången får offret kallelse till rättegången och 
bifogat finns mottagningsbeviset och vanligtvis även begä-
ran om utredning av yrkanden på skadestånd. Dessa ska 
returneras ifyllda till tingsrätten. Ur kallelsen framgår även 
om man måste infinna sig på plats personligen. Rätte-
gången arrangeras på orten där brottet har begåtts. Offret 
är berättigat till dagpenning, reseersättningar samt ersätt-
ningar för eventuell förlorad inkomst under rättegången.

Under rättegången hörs parterna och vittnena i ärendet 
och så framställs yrkanden på straff och skadestånd. I 
rätten kan endast den åtalade personen dömas och en-
dast för det brott för vilket åtal väckts. Rättegångarna är 
offentliga om inte domaren beslutar att ärendet behandlas 
”bakom stängda dörrar”.

DOM OCH ÄNDRINGSSÖKANDE

Beslutet kommer antingen genast eller inom några veckor. 
Domen kan överklagas inom utsatt tid till hovrätten. I vissa 
fall behövs tillstånd till fortsatt handläggning. Hovrättens 
handläggning är likadan som tingsrättens. Till högsta dom-
stolen behövs besvärstillstånd.

SKADESTÅND 
Skadestånd som fastställts av rätten är utsökningsbart. 
Rättegångsbiträdet kan för offrets del avtala om utbetal-
ningen av ersättningarna med gärningsmannen. Skade-
stånd för brott riktade mot liv, hälsa och frihet kan ansökas 
direkt från Statskontoret. 

•

Offret kan framställa specificerade och motiverade yrkanden på  
SKADESTÅND redan i polisens förundersökning, dock senast 
innan rättegången. 


