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Inledning 
 
 
 

  
Om du har blivit utsatt för ett brott, kommer du förmodligen att ställas inför 

en okänd situation i brottmålsförfarandet,  de steg som ska följas som delar av 
rättegången, och de rättigheter du har rätt till. 

 
 
Efter att du läst denna broschyr kommer du förhoppningsvis att ha fått 

svar på de flesta frågorna och förstå de rättsliga stegen och de rättigheter du har 
enligt lagstiftningen i Rumänien, Bulgarien, Tyskland och Sverige. 

  
 
För varje land presenteras de viktigaste stadierna av processen gällande 

de rättigheter du har. I slutet av varje landspresentation hittar du en länk till projektets 
webbdatabas med användbar information om institutioner och organisationer som 
har kompetens för att skydda dina rättigheter. 

   
 
Brottsofferbroschyren är en publikation som utvecklats som en del av det 

gränsöverskridande projektet ”Pro Victims Justice through an Enhanced Rights 
Protection and Stakeholders Cooperation” finansierat av Europeiska Unionens 
Justice Program. 
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Rättigheter för brottsoffer, rättsliga 
förfaranden i Rumänien 

 
 

Förundersökning / åtal 
 

Förundersökningen har som syfte att samla in de nödvändiga bevisen 
om brottslighetens existens, identifieringen av den eller de personer som begått 
brottet, utredning av dessa personers straffrättsliga ansvar för att avgöra om fallet 
ska skickas eller inte till domstolen. 
 

Hur rapporterar man till brottsutredningsorganet (polis, åklagare)? 
 

• Preliminärt görs anmälan av en person för ett brott som han eller hon har 
utsatts för. Anmälan måste göras inom tre månader från det att den skadade 
personen utsattes för den olagliga handlingen. Om offret är en minderårig 
person eller en person som inte har någon rättshandlingsförmåga, beräknas 
denna 3-månadersperiod från det datum då det juridiska ombudet fick 
kännedom om brottet. 

• Angivelse sker av en person som upptäcker ett brott som är begånget av en 
annan person. 

• Ex officio utredning är ett resultat av en särskild utredning som gjorts direkt 
av polis eller åklagare. 

 
Exempel som kan påkalla en brottsutredning / åtal kan även väckas vid 

den skadade partens tidigare klagomål 
• slag och andra former av våld 
• hotelser, trakasserier våldtäkt; sexuell aggression. 
• hemfridsbrott, missbruk av förtroendendeställning. 
• brott mot statlig verksamhet. 
• brott mot familj 
• hindrande av utövande av religionsfrihet etc. 

 
 

Vilka rättigheter har ett brottsoffer vid första kontakten med en 
brottsutredande myndigheten? 
 

Polis eller åklagare har en skyldighet att informera om följande rättigheter: 
• Tjänster från organisationer som tillhandahåller psykologisk rådgivning eller 

annan form av hjälp till brottsoffer. 
• Vilken myndighet som brottsoffret kan lämna en anmälan till. 
• Den myndighet som offret kan vända sig till för att begära kostnadsfri juridisk 

rådgivning tillsammans med villkoren för att få gratis juridisk rådgivning, och 
det rättsliga förfarandet. 

• Brottsoffrets rättigheter i en civilprocess. 
• Villkor och förfaranden för att omfattas av bestämmelserna om skydd för den 

skadelidande parten. 
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• Villkor för att få statlig ekonomisk ersättning. 
• Rätt att bli informerad om svaranden är frihetsberövad eller dömd till 

frihetsberövande påföljd enligt straffprocesslagen. 
 
 

Vad innebär att vara brottsoffer? 
Den person som har lidit fysisk, materiell eller ideell skada som ett resultat av 

ett brott får är att anse som den skadelidande personen igenom processen, som kan 
ta del av en rad processuella rättigheter. 
 

Vad är en civilprocess? 
Den skadelidande personen eller hans / hennes företrädare som påtalar 

avsikten att kompenseras för materiella och / eller ideella skador som denne lidit som 
en följd av den begångna eller underlåtna gärningen. 

I den straffrättsliga rättegången kan frågan om att (väcka talan som civilrättslig 
part) uppkomma vid domstolens utredning. 

Om personen inte har någon förmåga att delta, eller har en begränsad 
förmåga delta kommer den civila delen att åberopas av det juridiska ombudet eller av 
åklagaren. 

Om den skadelidande personen eller hans företrädare inte begärt en 
civilrättslig process i straffrättslig prövning kan de inge en civilrättslig talan vid 
domstolen om ersättning för de skador som uppkommit som en följd av brottet. 
 

Domstolsprocessen 
Domstolsprocessen syftar till att utreda sakförhållandena genom att garantera 

parternas rättigheter under straffprocessen, och säkerställa en god bevisning för att 
ta reda på brottsförhållandet. Under processen händer följande: 

• dom i första instans 
• Överklagande 
• Bestridande 
• Extraordinära åtgärder att angripa (upphävande tvister, överklagande 

överklagande, revidering, återuppta rättegången om svaranden försökt i 
frånvaro) 

 
Vilka rättigheter har brottsoffret om han / hon bestämmer sig för att delta 

i rättegången (som skadelidande person)? 
 

• Rätten att väcka civilrättslig talan för att återställa skadan (om han / hon inte 
vill delta i straffrättsliga förfaranden som civilrättslig part, kan den 
skadelidande föra talan i domstol för påkallande av skadestånd). 

• Rätt till ersättning från förövaren. 
• Rätt till åtkomst av förundersökningen 
• Rätt att informeras om förundersökningen. 
• Rätt till att bli förhörd; rätten att ställa frågor till svaranden, vittnen och 

experterna. 
• Rätt till rättshjälp och juridiskt biträde under hela det straffrättsliga förfarandet. 
• Rätten till kostnadsfri juridisk hjälp i vissa fall. 
• Rätt att föreslå bevis, dra slutsatser, invända samt göra andra förfrågningar 

relaterade till att lösa de brottsliga aspekterna av ärendet. 
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• Rätten till kostnadsfri tolk när han / hon inte förstår, eller uttrycker sig inte bra 
på rumänska. 

• Rätt att föra klagomål mot åklagaren eller domstolens åtgärder, om de har 
skadat brottsoffrets legitima intressen. 
Vem kan få kostnadsfri juridisk hjälp? 

 
Om du befinner dig någon av dessa situationer kan du begära kostnadsfri 

juridisk rådgivning. Du kan dra nytta av juridiska tjänster av en förordnad advokat, om 
du är: 

• Brottsoffer för mordförsök eller mord. 
• Brottsoffer för våld mot våld i hemmet, eller uppsåtliga brott som resulterat i 

allvarlig kroppsskada. 
• Brottsoffer för våldtäkt 
• Brottsoffren för sexuella övergrepp. 
• Minderåriga brottsoffer för sexuella övergrepp / våldtäkt 
• Brottsoffer för andra brott om månadsinkomsten för varje familjemedlem är 

högst lika med landets grundlön (brutto). 
• Fri rättshjälp enligt (lagen 211/2004 och straffprocesslagen): Begäran om fri 

rättshjälp skall lämnas till domstolen i den jurisdiktion brottsoffret har sitt 
hemvist. 

• Som huvudregel förordnas en advokat ex officio när domstolen anser att 
brottsoffret av någon anledning inte kan försvara sig och inte har någon 
advokat. 

 
Vilka särskilda åtgärder kan vidtas för brottsoffret under processen? 

 
• Övervakning av hans eller hennes bostad eller tillhandahållande av skyddat 

tillfälligt boende och familjemedlemmar. 
• Skydd av identitet. 
• Avlyssning utan att vara närvarande i rättssalen, genom audiovisuella 

överföringsmedel med förvrängd röst och bild, när övriga åtgärder inte är 
tillräckliga. 

• Rätt till rättegång inom lyckta dörrar. 
 

Kan brottsoffer få psykologisk rådgivning? 
 

Den psykologiska rådgivningen av brottsoffer (lag nr 211/2014 om vissa 
åtgärder för att skydda brottsoffer) beviljas gratis, på begäran, till: 

• Brottsoffer för försök till brott mot mord och allvarligt mord. 
• Brottsoffer för våld i hemmet. 
• Brottsoffer för avsiktliga brott som resulterade i allvarlig kroppsskada. 
• Brottsoffer för våldtäkt, sexuella övergrepp, vårdtäkt och sexuella övergrepp 

mot minderåriga. 
• Brottsoffer för människohandel. 
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Vem kan få statlig ekonomisk ersättning? 
 

Om du befinner dig i någon av följande situationer är det möjligt att begära 
ekonomisk ersättning enligt (lag nr 211/2014 om vissa åtgärder för att skydda 
brottsoffer) 

• Offret för vissa brott (mord och mordförsök, kroppsskada, ett uppsåtligt brott 
som resulterade i kroppsskada, våldsbrott, våldtäkt eller sexuella övergrepp; 
människohandel; terrorism och alla andra avsiktliga brott som begås med 
inslag av våld). 

• Brottsoffrets make, barn och anhöriga. 
   

Vilka tidsfrister och förfaranden finns för att kräva statlig ekonomisk 
ersättning? 
 

Statlig ersättning ska beviljas endast om han / hon underrättar polis eller 
åklagare  inom 60 dagar efter det att brottet begicks eller, om meddela inte kunde 
förmedlas till polis eller åklagare, inom 60 dagar från det att förhinder upphört. 

Om gärningsmannen är okänd kan en ekonomisk ersättning beviljas 
brottsoffret om följande villkor är uppfyllda: 

a) Brottsoffret avlämnade kravet på ekonomisk ersättning inom ett år och 
således 
1. Från och med dagen för den slutgiltiga domen meddelades, eller i vissa 

fall, om ersättning utgick från en civilrättslig process, i vissa fall. 
2. Från och med det datum då åklagaren lade ned åtalet, i vissa fall. 

b) Brottsoffret lämnat in en handling i straffrättsliga förfaranden, förutom när 
avgifterna nedlades på grund av straffprocesslagen (nedläggning av åtalet) 

c) förövaren är insolvent eller avviker 
d) Brottsofferet fick inte ut full ersättning för de förluster som denne lidit, från 

ett försäkringsbolag. 
 

När brottsoffret är oförmöget att göra anspråk på ekonomisk ersättning ska 
tidsfristen på ett år löpa från det datum då oförmågan upphörde. 
Om domstolen beordrade separation av civilrättslig talan från brottmålsförfarandet 
börjar tidsfristen på ett år från och med den dag då beslutet att erkänna civilrättsliga 
åtgärder var slutgiltigt. 
 

Enligt lag nr. 211/2004, är offer under 18 år och de juridiskt inkompetenta 
behöver inte anmäla brottet. Den mindreåriga eller den juridiskt inkompetenta 
personens juridiska ombud kan anmäla brottet till brottsutredningsorganen. 
 

Om gärningsmannen är okänd kan offret göra anspråk på ekonomisk 
ersättning inom 3 år från brottet om kraven i lag 211/2004 är uppfyllda. 
 

När offret är underårigt och hans eller hennes juridiska ombud inte har gjort 
anspråk på ekonomisk ersättning inom de tidsfrister som lagen föreskriver, kommer 
dessa tidsfrister att löpa från det datum då brottsoffret blir 18 år. 
 

De typer av förluster för vilka finansiella kompensationer kan krävas 
a) Brottsoffret kan hävda: 
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1. sjukhusvistelse och andra kategorier av medicinska kostnader som 
drabbat brottsoffret. 

2. förluster som härrör från förstörelse, skadegörelse eller obrukbarhet av 
brottsoffrets tillgångar eller förlust av tillgångar till följd av brottet. 

3. Inkomstförlust hänförliga på grund av brottet. 
 

b) maka, barn och anhöriga till personer som avlidits på grund av brott, kan 
hävda 
1. begravningskostnader 
2. Stöd hänförligt på grund av brottet. 

  
Beloppet av statens ekonomiska ersättning är begränsad till motsvarande 

10 nationella minimilöner (brutto) för det år då offret ställde kravet på ekonomisk 
ersättning. De medel som gärningsmannen betalat som skadestånd och den 
ersättning som offret erhållit från ett försäkringsbolag för förluster som uppkommit till 
följd av brott är avdragna från den ersättning som regeringen beviljar. 

Ett brottsoffer kan ansöka till ersättningskommittén för brottsskador om ett 
förskott på den ekonomiska kompensationen. En sådan förskottsbetalning kan 
beviljas, om brottsoffret är i ekonomiska svårigheter, inom motsvarande 10 
nationella lägstalöner baserat på det år då förskottet begärdes. 
Förskottsbetalningen kan begäras inom kravet på ekonomisk ersättning eller som ett 
separat krav som kan lämnas in när som helst efter att brottet anmäldes till polis eller 
åklagare om möjligt, eller senast 30 dagar efter inlämnandet av ersättningskravet, om 
förskottsbetalningen begärdes i ett separat krav som också bör ange status för 
rättsliga förfaranden. 

Brottsoffrets ansökan om förskott på ekonomisk ersättning skall avgöras inom 
30 dagar efter att ansökan gjorts, och om kravet på ekonomisk ersättning avvisats 
ska offret åläggas att återbetala förskottsbetalningen, förutom när kravet på 
ekonomisk ersättning var avvisats endast på grund av att gärningsmannen är 
insolvent eller har avvikit. Detta gäller även brottsoffer som beviljats ett förskott då 
den ekonomiska ersättningen ska krävas för att ersätta den om han / hon inte 
lämnade kravet på ekonomisk ersättning inom de tidsfrister som föreskrivits i lagen. 
 

Ansökan om ekonomisk ersättning ska lämnas till brottsskadenämnden. 
Kravet ska avgöras av två domare av den ersättningskommitté för brottsskador som 
inrättats i varje tingsrätt. 
 

Vad fordran för statlig ekonomisk ersättning bör innehålla? 
 

Påståendet bör ange: 
• Datum, plats och sammanhang för det brott som orsakade förlusten. 
• Typ av förluster som uppkommit till följd av brottet. 
• Polis, åklagare som brottet rapporterades till och datum för rapportering, om 

tillämpligt 
• Antal och datum för domen eller förföljningsdokumentet, om tillämpligt, när en 

slutgiltig dom utfärdades i första instans. 
• Anhörig, som make / maka, barn eller beroende av en avliden person. 
• Kriminalregister 
• De medel som erlagts av förövaren eller den ersättning som offret erhållit från 

ett försäkringsbolag för förluster som uppkommit till följd av brottet. 
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• Beloppet för den statliga ekonomiska ersättningen som krävs. 
Kravet bör åtföljas av handlingar som stöder den information som lämnats och 

av andra handlingar som offret kan ha och som kan vara användbart för att lösa 
skadan. Ersättningskravet och kravet mot käranden kan formuleras av det juridiska 
ombudet för en underårig eller person under förvaltar eller godmanskap, eller av en 
organisation. 

Både den ekonomiska ersättningen och förskottsbetalningen ska behandlas i 
domstol genom att sammanträde mellan målsägande och med åklagarens 
obligatoriska deltagande. För att lösa fordran kan kommittén höra personer, begära 
handlingar och administrera eventuella bevis som är användbara för att avhjälpa 
fordran. Beslutet om avveckling av ekonomisk ersättning eller förskottsanspråk skall 
meddelas målsäganden och kan överklagas inom 15 dagar från beslutet. 
 

Rättigheter för brottsoffer utsatta för vissa brott 
 

Offren för människohandel (lag nr 678/2001 om förebyggande och 
bekämpning av människohandel): 

• Reflektions- och återhämtningsperiod på 90 dagar. 
• Skydd av integritet och identitet. 
• Rätt att inte samarbeta med rättsliga organ. 
• Rätt till fysisk, psykologisk och social rehabilitering. 
• Skydd och specialhjälp av minderåriga brottsoffer på grund av deras ålder. 
• Psykiskt stöd och hjälp som krävs för social integration från icke-statliga 

organisationer som verkar inom området. 
• Juridiskt rådgivning. 

 
Brottsoffer för våld i hemmet (lag nr 217/2003 om förebyggande och 

bekämpning av våld i hemmet) 
• verbalt våld, psykologiskt våld, fysiskt våld, sexuellt våld, ekonomiskt våld, 

socialt våld och andligt våld. 
• offer för våld i hemmet har ett antal särskilda rättigheter, till exempel: 
• Rätten till särskilt skydd, beroende på deras situation och behov 
• rätten till rådgivning, rehabilitering, social reintegration samt fri sjukvård. 
• Myndigheterna har skyldighet att, för att tillgodose offren för våld i hemmet, se 

till att de tillgodoser deras behov: akutmottagningscentraler; 
återhämtningscentrum för offer för våld i hemmet; centra för förebyggande och 
bekämpning av våld i hemmet. 

 
 
 
Skyddsorder (brottsoffer för våld i hemmet) Lag nr. 217/2003 om förebyggande 
och bekämpning av våld i hemmet 
 
Intressenters databas (behöriga intressenter att tillhandahålla bistånd, garantera 
skydd av rättigheter för brottsoffer) 
 

Information tillgänglig på projektets hemsida. Vänligen besök följande länk: 
 

https://provictimsjustice.prorefugiu.org/ro/baza-de-date/ 
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Rättigheter för brottsoffer, rättsliga 
förfaranden i Bulgarien 

 
  

Hur ett identifieras ett brottsoffer? 
 

Det finns inga officiella förfaranden i Bulgarien, genom vilket ett offer för ett 
brott kan identifieras som ett sådant (utom i mycket begränsade fall). 
 

Vid skada genom brott eller våld kan en person gå till polisen eller 
åklagarmyndigheten, där han / hon kan lämna ett klagomål. Klagomålet bör alltid 
innehålla uppgifter om den person som lämnar in och ska aldrig vara anonym. 
 

Ett offer kan också ringa det europeiska nödnumret 112. 
 

En person kan också gå till sociala, hälsovårdsmyndigheter eller andra 
organisationer där han / hon också skulle identifieras som offer och hänskjutas till 
polisen eller åtalet för att lämna in ett klagomål. 
 

Vilka rättigheter har ett offer i före rättegångsförfarandet? 
 

• Offret kan välja att bara delta som vittne. Han / hon har en plikt att framträda 
för myndigheterna när han / hon berättar allt han / hon vet om ärendet. Han / 
hon kan använda anteckningar för att tillhandahålla information och bör 
ersättas för förlorad arbetsinkomst och för hans / hennes utgifter. Han / hon 
kan begära återkallande av handlingar som skadar de egna rättigheterna och 
intressena. Han / hon kan också få skydd i händelse av fara för närstående. 

• Ett brottsoffer kan formellt också gå med i rättegångsförfarandet som 
brottsoffer. I det här fallet kommer han / hon att ha ett antal särskilda 
rättigheter: 

- Officiellt upplysas om sina rättigheter i brottmålsförfarandet. 
- Att få skydd för sig själv och för sin familj. 
- Att informeras om framstegen i processen. 
- Att delta i processen i enlighet med lagstiftningen. 
- Att ha rätt göra invändningar till domstolen. 
- Rätt till tolk, vid annat språk än bulgariska 
- Rätt att överklaga de handlingar som upphäver processen. 
- Rätt till en advokat. 

• För detta bör han / hon uttryckligen uppge sin önskan att delta i processen och 
att ge en adress i Bulgarien, för kallelsen. 

 
Vilka rättigheter har ett offer i rättegången? 

 
• Offret kan formellt delta i rättegången som: 

- En åklagare som stöder åklagarmyndighetens ståndpunkt genom ett 
allmänt åtal mot svaranden och / eller 

- En civil åklagande som hävdar skadestånd från gärningsmannen 
genom ett enskilt åtal. 
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• I processen genom ett allmänt åtal kommer brottsoffret att delta med i full 

kapacitet tillsammans med en åklagare eller advokat om han eller hon vill ha 
en. 

• Offret har också rätt att klaga över kränkningar av hans eller hennes 
rättigheter till övervakningen eller den åklagare som är föremål för processen 
eller den behöriga domstolen under förundersökningen. 

• Skyddet för offret och hans släktingar. Domstolen får förbjuda den tilltalade: 
- Att rikta sig direkt till målsägande. 
- Att ta kontakt med målsägande i vilken form som helst, även via 

telefon, via elektronisk eller vanlig post och fax. 
- Att komma in i vissa områden, regioner eller platser där offret är bosatt 

eller vistas. 
 

• Åklagaren, domstolen ska vidta åtgärder för att skydda målsägande / vittnet, 
om det finns tillräckliga skäl att anta att en viss fara för hans / hennes 
släktingars liv, hälsa eller egendom som ett resultat av att ha vittnat har 
uppstår eller kan uppstå. Personlig fysisk bevakning kan lämnas av polisen 
och offret / vittnes identitet kan hållas hemligt. 

• Åklagaren eller den rapporterande domaren kan också föreslå att personen 
ingår i ett vittnesskyddsprogram. 

• Offret har rätt att informeras av polisen / åklagaren / domstolen om 
brottsförfarandena. 

• Offret har rätt att få flera typer av hjälpmedel (medicinsk och juridiskt stöd, 
psykologisk rådgivning och praktiskt stöd från institutioner och organisationer). 
Om offret har dött till följd av brottet sträcker sig stödet till sina barn, föräldrar, 
make eller den person han / hon sambodde med. 

 
 

Vem kan få statlig ekonomisk ersättning? 
 
 Statlig ekonomisk ersättning kan endast ges till vissa typer av offer 

• Offren för terrorism. 
• Offren för mord (även mordförsök). 
• Offren för grov kroppsskada (även försök). 
• Offren för sexuella övergrepp, våldtäkt. 
• Offren för människohandel. 
• Offren för organiserad brottslighet och andra brott som ett resultat av vilken 

dödsfall eller allvarlig kroppsskada har inträffat. 
 

Förfaranden för ekonomisk ersättning 
 

Finansiell ersättning ges i allmänhet efter domstolsprövningen. Det täcker 
materiella skador som direkt följer av brottet och inkluderar sjukvårdskostnader, 
förlorad inkomst, rättegångskostnader, förlorat underhållsbidrag, 
begravningskostnader och annan materiell skada. 
 

Vem kan få kostnadsfri juridisk hjälp? 
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Rätten till specifikt statsbetald primärt rättshjälp för att förbereda deltagande i 
förfaranden kan beviljas: 

• Brottsoffer för människohandel. 
• Brottsoffer för våld i hemmet 
• Brottsoffer för sexuellt våld. 
• Juridiskt kostnadsfritt biträde i processen erbjuds utifrån brottsoffrets rätt 

att väcka talan (genom allmänt åtal, eller enskilt åtal) för att få en advokat när 
intresset kräver det. 

 
 

Rätten för offren för vissa brott 
Minderåriga brottsoffer 

• Rätt till en advokat med särskild kunskap om barn, om deras intressen är 
motstående deras föräldrar eller vårdnadshavare. 

• Förhör av barn är föremål för särskilda regler om förekomsten av föräldrar / 
vårdnadshavare / psykologer där kontakt med svaranden skall undvikas. 

• Barn intervjuas oftast med specialutrustade lokaler - de så kallade "blå rum". 
 

Offren för våld i hemmet: 
 

• Bulgarien erbjuder åtgärder mot våld i hemmet genom civilrättsliga 
förfaranden. 

• Myndigheter kan inte agera ex officio, och lanseringen av förfarandet beror på 
att offret ska lämna en anmälan. 

• För barn omfattar våld i hemmet även allt slags våld i hemmet, eller som är 
begånget i deras närvaro eller åsyn. 

• En domstol kan i vissa fall utfärda en skyddsorder med ett eller flera av 
följande skyddsåtgärder: 

- förplikta gärningsmannen att avstå från att begå våld i hemmet 
- avlägsna förövaren från det samboende hemmet för en tid som 

bestämts av domstolen 
- förbjuda gärningsmannen att närma sig offret, hans / hennes bostad, 

arbetet med sociala kontakter och andra  villkor som bestäms av 
domstolen. 

- tillfällig placering av barn med den utsatta föräldern eller föräldern som 
inte har begått våldet, under vissa villkor som bestämts av domstolen, 
om det inte strider mot barnets intressen. 

- förplikta våldsförövaren att delta i ett specialprogram 
 

- Att hänvisa offer till rehabiliteringsprogram. 
 

- En böter på 200 till 1000 Bulgariska Leva kan också åläggas 
gärningsmannen. 

 
Offren för människohandel, får genom en särskild lag ett antal rättigheter, 

inklusive en särskild skyddsbestämmelse. 
 

• En reflektionsperiod på en månad, och för föräldrar med barn kan den 
förlängas till två månader. 
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• Vid ett barnoffer, omedelbart anmäls barnskyddsmyndigheterna, barnets familj 
spåras och representation säkerställs. Barn som är offer för människohandel 
garanteras utbildning i statliga och kommunala skolor. 

• Det finns en nationell hänvisningsmekanism (NHM) för offer för 
människohandel, som föreskriver standardprocedurer i tre etapper: 
identifiering och hänvisning, inklusive särskilt skydd enligt lagen om handel 
med människohandel och riskbedömning, skydd och stöd, inklusive 
krishantering och stöd under reflektionsperioden och social integration 
(reintegration), inklusive långsiktigt psykologiskt stöd och auktorisering. 

 
Offren för gränsöverskridande fall kan: 

 
• få tolkning och översättning av vissa processhandlningar 
• få information om myndigheterna i landet och utomlands, från vilka de kan få 

information, stöd, skydd och ekonomisk ersättning. 
• hjälp att ansöka om rättshjälp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intressenternas databas (behöriga intressenter att tillhandahålla bistånd, 
garanterar skydd av rättigheter för brottsoffer) 

 
Information tillgänglig på projektets hemsida genom följande länk: 

https://provictimsjustice.prorefugiu.org/bg/ база-данни / 
 

Andra användbara kontakter: 
 

Europeiskt nödnummer 112 
 

Klagomål för de flesta vanliga brott och handlingar enligt lagen om brottsskydd, 
inrikesministeriet - https://goo.gl/JAUcP5 

 
Klagomålsformulär, Åklagarmyndigheten i Republiken Bulgarien - 

https://www.prb.bg/bg 
 

Nationella kommissionen för bekämpning av människohandel 
http://antitraffic.government.bg/ 
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Rättigheter för brottsoffer, rättsliga 
förfaranden i Tyskland 

 
 

Förundersökningen 
 

• Under förundersökningen samlas alla bevis för att klargöra brottet. Detta görs 
genom att vittnesförhör, säkra dokumentation (t ex dokument, medicinska 
intyg), säkra spår (t ex fingeravtryck, DNA-spår, blodspår) eller föremål (t ex 
bilder, brottsverktyg) och eventuellt åberopa experter för bedömning. 

• Brottsoffer, även kallade "skadelidande" i lagen, är även de vittnen som andra 
personer som har bevittnat, observerat eller hört talas om händelserna. Alla 
vittnen som är viktiga för utredningen av händelsen kommer att kallas för polis 
eller åklagarmyndighet. Det är viktigt att kalla dessa, eftersom dessa i många 
fall, t.ex. sexuella övergrepp, våld i hemmet eller andra våldsbrott är 
vittnesbörd är det enda, men vanligtvis också det viktigaste beviset för brottet. 
Under förhöret kan den skadelidande personer åtföljas eller stödjas av en 
stödperson. Ytterligare handlingar som intyg ge svar på ytterligare frågor. 
Skadelidande personer kan också delge information om andra vittnen eller 
ytterligare bevisning. 

• Om skadelidande personer känner sig hotade av den tilltalade eller personer i 
dennes närhet, bör de under alla omständigheter informera polisen och 
åklagaren så att skyddsåtgärder kan vidtas. En sådan skyddsåtgärd innefattar 
även kvarskrivning / sekretessmarkering för en (ny) bostad. Skadelidande 
personer behöver inte ange detta i sådana fall. Du kan också ange en annan 
adress till vilken de kan kallas i domstolsförfaranden (kvarskrivning). Polisen 
och åklagarmyndigheten, men även en advokat, kan biträda till vid valet av en 
annan adress. Detta är särskilt viktigt vid våld i hemmet och vid 
människohandel. I dessa fall hjälper specialiserade stödpersoner till vid 
förberedelse och genomförande av skyddsåtgärder. 

• När det gäller brottoffer för människohandel som inte har ett giltigt 
uppehållstillstånd i Tyskland, kan åklagarmyndigheten - och senare även 
domstolen - i princip arbeta med migrationsmynsigheterna för att säkerställa 
att dessa brottsoffer som utsatts för människohandel beviljas en 
uppehållstillstånd under det  rättsprocessen med hänsyn till humanitära skäl, 
om offret har förklarat sin vilja att vittna under rättegången. För beslutet att 
vittna i rättegången har brottsoffer som är skyldiga att lämna landet en 
betänketid på minst tre månader, enligt § 59 punkt 7 i tyska uppehållslagen. 
Under den här betänketiden får brottsoffer för människohandel stöd från 
specialiserade institutioner. 

 
Vilka rättigheter har ett offer i förundersökningsfasen? 

 
• Den skadelidande personen skall få uppgifter, av polisen eller av åklagaren, i 

samband med (första) förhöret om alla sina rättigheter i processen. Detta görs 
skriftligen genom att överlämna en broschyr som finns tillgänglig på olika 
språk. Rättigheterna förklaras också muntligt. De skadelidande partens 
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väsentliga rättigheter, för vars skydd de skadade parterna ska lämna in en 
informell ansökan, är: 

• Rätten till information i ärendet: detta avser att en kontaktperson hos 
polisen och på åklagarmyndigheten utses som kan kontaktas för att få veta 
status i ärendet eller processen. Uppgifter om det slutgiltiga beslutet vid 
förundersökningen, dvs. nedläggning eller hänskjutande för allmänt åtal, 
datumet för huvudförhandlingen, information om domstolens dom, uppgifter 
om frigivning eller permission. Informationen ges på ett språk som den 
skadade kan förstå. Skadelidande personer har rätt till hjälp från en tolk. 

• Rätten att få en advokat utsedd för att tillhandahålla juridisk hjälp eller 
att få rättshjälp för sitt engagemang: vuxna, personer som skadats till följd 
av våld och sexuella brott och alla skadade personer som har skadats, har rätt 
att få rättsligt stöd vid statens bekostnad vid sexuella övergrepp och 
våldshandlingar. Vid andra brott kan de skadade få rättshjälp. I många fall kan 
skadade parter biträdas av en advokat i straffrättsliga förfaranden som 
företrädare för en sekundär åtgärd. 

• Rätten till ersättning: skadelidande personer kan ansöka om skadestånd för 
kostnader som uppkommer till följd av brottet (i tyskland sk. 
"vidhäftningsförfaranden"). Detta kan ske genom dom eller kompensation 
inom ramen för medling. Genom att väcka talan inför domstolen kan de 
skadelidande också göra anspråk på ersättning för följderna av brottet, men 
står för kostnadsrisken för detta. 

• Rätten till hjälp och hjälp från institutioner: Skadelidande kan få stöd i form 
av rådgivning, boende i ett skydd, medicinsk eller psykologisk hjälp eller annat 
psykosocialt stöd. Sedan 2017 har skadade personer haft rätt till statligt 
finansierat psykosocialt stöd i alla fall där en advokat också kan tilldelas dem 
som en gemensam käranden kostnadsfritt. Alla andra skadade personer kan 
använda sig av statligt certifierade psykosociala rådgivare till 
självkostnadspris. 

• Rätten till skydd mot re-viktimisering, intimidering och vedergällning: 
Förutom polisskyddsåtgärder och åtgärder i samband med psykosocialt stöd 
har de skadade personerna olika möjligheter att inte konfronteras med den 
anklagade, i den mån det är rättsligt tillåtet. Den anklagade har dock rätt att 
ställa frågor av den skadelidande åtminstone en gång, antingen i det 
preliminära förfarandet eller i målet vid den nationella domstolen, eller att få 
dem ifrågasatt av sin försvarskonsulent. 

 
Innan förundersökningen är avslutad ges tillfälle att yttra sig om utredningen. 

Processen skickas sedan till åklagarmyndigheten. Åklagaren leder 
förundersökningen och kan ge polisen uppgift att genomföra ytterligare förhör eller 
andra ytterligare undersökningar. Om det inte är möjligt eller nödvändigt att utföra 
ytterligare undersökningar avgör åklagarmyndigheten huruvida åtal möjligt, genom 
att bevisningen är sannolik. Om det inte är fallet, till exempel på grund av att bevisen 
inte är tillräcklig för att döma den tilltalade, lägger åklagaren ned ärendet. De 
personer som lämnat in anmälan och de skadelidande är informeras om detta. 
Skadelidande personer kan överklaga (som kan författas själv eller genom en 
advokat). 
 

Om en tilltalad sannolikt kan dömas, men det är inte ett allvarligt brott, får 
åklagarmyndigheten avsluta ärendet genom strafföreläggande utan ytterligare villkor. 
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Om åtal kan väckas kan åklagarmyndigheten utfärda särskilda restriktioner. Detta 
kan även vara fallet om gärningen i sig inte skulle vara att betrakta som allvarlig, 
exempelvis om den skadelidande inte har lämnat in en särskild begäran om att den 
tilltalade skall straffas eller domstolen inte är nog övertygad om den tilltalades skuld, 
(tysk rätt), kan detta innebära att åklagaren förenar förfarandet med vissa villkor 
istället. Detta kan vara fallet i brott mot våld i hemmet, om den skadelidande vill hålla 
kontakten med den anklagade. I vissa fall kan detta endast göras med domstolens 
samtycke. En sådan skyldighet kan också påverka den skadelidande partens 
möjligheter. Order kan vara, till exempel: 
 
 

• Att kompensera för skadan. 
• Att betala en summa pengar till en välgörenhetsorganisation. 
• Att göra samhällstjänst utan betalning. 
• Att utföra en medlare med den skadelidande personen under ledning av en 

neutral utbildad medlare eller 
• delta i en socialt stödprogram där den tilltalade till exempel lär sig ett liv utan 

våld. 
• Om rättegången inte kan avslutas utan eller med villkor, är det 

åklagarmyndigheten som fattar beslut om vilka villkor som skall vara 
förenade). 

• Det rättsliga förfarandet 
• Domstolsförfarandet består av två sektioner, mellanprocess och 

huvudförhandling (tysk rätt). 
 

Vad är mellanprocess?(tysk rätt) 
I det interimistiska förfarandet undersöker domstolen vad den tilltalade står 

anklagad, och ger den anklagade möjlighet att kommentera dessa, fastställer ett 
datum för huvudförhandlingen. 
      

Vad är huvudförhandling? 
Vid rättegången måste svaranden visa fakta, dvs alla bevis måste granskas 

eller hörs. Detta innebär vanligtvis att alla vittnen, inklusive den skadelidande, måste 
(vederbörligen) vittna om inte denne inte åberopar rätten att vägra vittna. Under den 
här utfrågningen kan de skadelidande höras på begäran. Ytterligare bevis och 
ytterligare vittnen, eller till och med sakkunniga kan vara utsedda av 
åklagarmyndigheten. Brottsoffret måste informeras om audiovisuellt förhör om han / 
hon ansökt om det. 

Huvudförhandlingen består av bevisupptagning, åklagarmyndighetenens 
framställan, försvarets framställan, och domstolens avgörande. 

• Huvudförhandlingen inleds med uppläsning av närvarande, åtalet, 
skadeståndet och den anklagades förhör. Enligt det rättsliga förfarandet, 
liksom i det preliminära förfarandet, har svaranden rätt att vara tyst och 
behöver inte säga något om sina förseelser eller hans ansvarsfrihet. 

• Om det efter att alla bevis förebringats alla förhör avslutas, ska 
bevisupptagningen avslutas. Sedan följer plädering från båda parter, 
överläggningen och avkunnande av dom. 

• Om brottet inte är begånget kan domstolen, med tillsyn av åklagaren och i 
förekommande fall kriminalvård, avsluta förfarandet och utfärda villkor eller 
instruktioner till svaranden i detta sammanhang. 



15 

 

• Huvudförhandlingen slutar alltid med en friande eller fällande dom. I händelse 
att andra omständighetr förebringas till huvudförhandlingen kan domstolen 
döma den tilltalade till exempelvis andra påföljer såsom exempelvis 
rättpsyiatrisk vård, villkorliga domar, för vuxna förövare. För 
ungdomsförbrytare kan det finnas andra påföljder såsom exempelvis 
ungdomsvård eller ungdomstjänst. 

 
 

Intressenters databas (behöriga intressenter att tillhandahålla bistånd, 
garantera skydd av rättigheter för brottsoffer) 

Information available on project website. Vänligen besök följande länk: 
https://provictimsjustice.prorefugiu.org/de/datenbank/ 

 
Andra användbara kontakter: 

http://en.opferschutz-niedersachsen.de/ 
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Rättigheter för brottsoffer, rättsliga 
förfaranden i Sverige 

  
 

Polisanmälan 
 

En polisanmälan är oftast nödvändig för att brottsoffer skall kunna tillvarata 
sina rättigheter och få skydd. 
 

Vilken information skall lämnas till brottsoffer av polis och åklagare? 
 

• Brottsoffrets möjligheter att få skadestånd och brottsskadeersättning.  
• Att åklagaren vanligtvis är skyldig att förbereda och presentera brottsoffret 

skadeståndsanspråk i rättegången om brottet, om brottsoffret begär det.  
• Bestämmelserna om kontaktförbud, rätten till ett målsägandebiträde och rätten 

till en stödperson. 
• Möjligheterna till juridisk rådgivning och hur man ansöker om rättshjälp  
• Vilka myndigheter och organisationer som kan erbjuda stöd och hjälp 
• Om förundersökningen leder till åtal eller om förundersökningen läggs ned och 

om åtal väcks eller inte  
 
 

Förundersökning och väckande av åtal 
 

Om beslut fattas av åklagarmyndigheten eller av polisen om att avbryta 
förundersökningen kommer brottsoffret att underrättas. Detsamma gäller om 
åklagaren har beslutat att inte inleda en förundersökning eller att avstå från att väcka 
åtal. Om målsägande inte är nöjd med polisens beslut kan målsägande begära att 
beslutet granskas av åklagaren. Om målsägande inte är nöjd med ett åklagarens 
beslut kan målsägande begära överprövning, att det granskas av en högre åklagare.  
 

Även om förundersökningen har lagts ned, kan målsägande vara berättigad till 
skadestånd genom försäkring eller brottsskadeersättning. I vissa fall har åklagaren 
rätt att inte väcka åtal genom åtalsunderlåtelse. Detta kan exempelvis vara fallet om 
gärningsmannen är ung och inte har straffats tidigare och brottet i fråga är av mindre 
allvarlig karaktär. Detta kan också vara fallet om en person har nyligen dömts för ett 
annat brott, och det aktuella brottet i fråga inte skulle leda till ett högre straff, det vill 
säga att straffet skulle skärpas.  
 

Om det inte finns några skäl att fortsätta med förundersökningen, läggs den 
ned. Detta kan hända om det har fastställts att den aktuella gärningen inte utgjort ett 
brott eller att ingen misstänkt har kunnat identifieras. En annan anledning kan vara 
att det inte finns någon fortsatt juridisk grund. En nedlagd förundersökning kan 
påbörjas om ny bevisning framkommer. 
 

Rätten till juridiskt stöd  
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Vid vissa typer av brott har brottsoffer rätt till ett eget juridiskt biträde, kallat 
målsägandebiträde. Detta gäller främst: 
 

• Brottsoffer som utsatts för sexualbrott eller våld av våld i nära relationer 
• Brottsoffer som utsatts för andra brott där det kan anses särskilt påkallat. 

 
 

Målsägandebiträde 
 

• Ett målsägandebiträde kan utses så snart förundersökningen har inletts. 
• Om målsägande behöver ett målsägandebiträde ska han / hon snarast möjligt 

ta upp saken med den åklagare eller polis som ansvarar för 
förundersökningen. Målsägande kan också rikta denna begäran direkt till 
tingsrätten. 

• Tingsrätten bestämmer om målsägande har rätt till ett målsägandebiträde och 
utser en lämplig person. Målsägande har rätt att ge förslag på önskat 
målsägandebiträde. 

• Målsägandebiträdet, som vanligtvis är en advokat, är skyldig att ta hand om 
målsägandes intressen och ge målsägande stöd och hjälp under både 
förundersökningen och rättegången. Målsägandebiträdet kan också hjälpa 
målsägande och biträda åtalet och föra talan om skadeståndsanspråk. 

 
 

Brottsoffers rättigheter under det straffrättsliga förfarandet 
 

• Rätten att begära skadestånd eller brottsskadeersättning 
• Information om tillgång till handlingar i brottmålsprocessen  
• Rätten att bli informerad om brottmålsprocessen 
• Rätten att bli hörd under rättegången  
• Information om rätten till rättshjälp och målsägandebiträde  
• Rätten till kostnadsfri tolk 
• Rätten att överklaga och begära överprövning av beslut från polis och 

åklagare 
 
 

Har brottsoffer rätt till psykologisk rådgivning och sjukvård? 
 

Enligt svenska hälsovårdsföreskrifter har brottsoffer rätt till sjukvård, och 
landsting kan exempelvis utfärda remiss till psykoterapeut eller remitteras till Kris- 
och traumacentrum. Vissa kommuner har utarbetat särskilda grupper eller 
mottagningar för vissa brottsofferkategorier där man erbjuder samtal. Detta gäller 
exempelvis brottsutsatta barn eller unga eller kvinnor utsatta för våld i nära relationer. 
Om ett brottsoffer har fysiska skador som ett resultat av ett brott är det viktigt att 
brottsoffret söker vård för att få skadorna behandlade och dokumenterade. 
 

En dokumentation av skadorna kan krävas om brottsoffret ansöker om 
ersättning från sitt försäkringsbolag. Om brottsoffret har utsatts för våldsbrott kan 
exempelvis skadade kläder användas som bevis. Om brottsoffret har anmält brottet 
kan det krävas ett rättsintyg. Rättsintyget beskriver skadorna och kan vara av stor 
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betydelse under en brottsutredning. Rättsintyget används också som bevis vid en 
domstolsförhandling. Rättsintyg sammanställs av en rättsläkare, med särskild 
utbildning i skriftliga rättsmedicinska rapporter.1 
 

Hur ser brottsoffers rätt till skadestånd och brottsskadeersättning ut? 
 

• Den som begår ett brott är i princip skyldig att ersätta de skador som brottet 
orsakar genom skadestånd. Om domstolen har dömt den tilltalade att betala 
skadestånd betyder det inte att pengarna alltid betalas till brottsoffret. I många 
fall kan eller vill gärningsmannen inte frivilligt betala skadestånd. Om detta 
sker kommer Kronofogdemyndigheten att säkerställa att pengarna betalas till 
brottsoffret. Domstolen kan sända en kopia av domen till 
Kronofogdemyndigheten, som kontaktar brottsoffret genom brev om 
brottsoffret önskar hjälp med att få ut skadeståndet. Om brottsoffret skulle 
önska en sådan hjälp överlämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten, som 
sedan undersöker gärningspersonens ekonomiska situation.2 

 
• Om gärningspersonen inte kan betala skadan och brottsoffret inte har 

försäkring som helt täcker beloppet, kan brottsoffret vara berättigad till 
ersättning från staten, genom brottskadeersättning från 
Brottsoffermyndigheten. För att brottsoffret ska kunna få ersättning för 
brottsskador i fall där gärningspersonen är okänd måste det finnas en 
anmälan, eller en förundersökning, som visar att brottsoffret har blivit utsatt för 
brott, och inte bara drabbats av en olycka. Brottet måste ha anmälts till 
polisen. Brottskadeersättning omfattar brott som begåtts i Sverige, och 
brottsoffret kan vara berättigad till ersättning oavsett om offren är bosatt i 
Sverige eller är tillfälligt vistas här exempelvis som turist eller student. 

 
• Om brottsoffret är bosatt i Sverige, kan brottsoffret också ha ersättning även 

för brott som begås utomlands genom brottsskadeersättning. Precis som med 
självrisk hos försäkringsbolag, kommer ett motsvarande belopp dras av från 
brottsskadeersättningen.3 

 
 

Kan brottsoffer få ersättning för brott mot personlig integritet? 
 

Ett antal brott ger också brottsoffret rätt till ersättning för kränkning, för brott 
mot den personliga integriteten. Denna rättighet gäller om brotten anses ha utgjort en 
allvarlig kränkning av brottsoffret integritet, privatliv och människovärde. Nästan alla 
fall av sexuella övergrepp berättigar brottsoffret till sådan ersättning. På samma sätt 
är det ofta fallet med övergrepp, såsom hemfridsbrott, olagliga hot, rån eller brott mot 
ett kontaktförbud.  
 

                                                        
1 https://www.brottsoffermyndigheten.se/eng/help-for-victims/medical-care 
2 Information to Crime Victims, The Crime Victim Compensation and Support Authority, Plakat 

Production, 2015, Wall Maria, s. 24 

https://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Broschyrer/Svenska/Till_dig_som_utsatts_for_brott.pdf 
3 Ibid s. 25 
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Kan brottsoffer få ersättning vid skada på egendom och 
förmögenhetsskada? 
 

Möjligheterna att få ersättning för skada på egendom, såsom stöld eller för ren 
ekonomisk förlust, som bedrägeri, är mycket begränsade. Sådan ersättning kommer 
normalt endast att betalas om gärningsmannen vid tidpunkten för brottet var i 
fängelse, eller en viss typ av vårdinstitution eller i häkte. Brottet kan ha begåtts när till 
exempel gärningspersonen hade rymt eller fått beviljad permission. Om detta inte är 
fallet eller gärningspersonen okänd, kommer ersättning för sak- och 
förmögenhetsskada, dvs. skada på egendom och ekonomisk förlust endast att 
betalas i händelse av särskilt ömmande fall. 
 

Ytterligare information om ekonomisk ersättning 
 

Den som utsätts för ett brott har i allmänhet rätt till ersättning. I Sverige har ett 
brottsoffer tre huvudsakliga ersättningsalternativ: 

1. För det första kan offret tilldelas ett skadestånd av förövaren som 
bestäms av domstolen. 

2. För det andra kan ersättning betalas genom olika slags försäkringar.  
3. För det tredje kan den svenska staten kompensera offret genom 

brottsskadeersättning genom Brottsoffermyndigheten enligt 
brottsskadeståndslagen (Brottsskadelag 2014: 322). 
Brottsskadeersättning baseras på offentligrättsliga principer och 
ersättningen är sekundär mot skadestånd och försäkringar. Denna 
ersättning betalas således endast till offret om han eller hon inte har 
kompensats från något annat system. 

 
Brottsoffer som utsatts för vissa typer av brott 

 
Offer för människohandel 

 
• Rätt att placeras på skyddat boende 
• Rätt till reflektionsperiod 
• Rätt till uppehållstillstånd  

 
Detaljerade uppgifter om det speciella skyddet för offer för människohandel 

finns i den nationella referensmekanismen4 
 

Offer för våld nära relationer och hedersrelaterat våld 
Under de senaste åren har lagstiftningen genomgått flera stora förändringar 

som syftar till att stärka skyddet för våldsoffer, offer för sexuella övergrepp, 
människohandel och hedersrelaterat våld samt barn som bevittnar våld. 
  

Databas över aktörer som tillhandahåller hjälp och skydd för brottsoffer 
 

Information tillgänglig på projektets hemsida. Vänligen besök följande länk: 
https://provictimsjustice.prorefugiu.org/sv/databas/ 

                                                        
4 http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2016/R2016-29-

national-referral-machanism-trafficking-webb.pdf 


