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KAPITEL I 
EU OCH NATIONELL RÄTTSLIG RAM 

 
 

EU:s rättsliga ram 
 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 
25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter 
och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 
2001/220/RIF 

 
Direktivet stärker brottsoffer och deras familjemedlemmars rättigheter till information, 
stöd och skydd, samt brottsoffers processuella rättigheter i brottmål. Direktivet 
fastställer en rad bindande rättigheter för brottsoffer och tydliga skyldigheter för EU: 
s medlemsstater för att säkerställa dessa rättigheter i praktiken upprätthålls. 
 

Rådets direktiv 2004/80 / EG av den 29 april 2004 om ersättning till 
brottsoffer. Direktivet kräver att alla EU-länder har ett system för statlig ersättning 
som ger rättvis och lämplig kompensation till brottsoffer som utsatts för våldsbrott. 
 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 
25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter 
och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 
2001/220/RIF uppmuntrar EU-länder att inrätta mekanismer för att återkräva 
ersättning från gärningsmannen. 
 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/99/EU av den 13 
december 2011 om den europeiska skyddsordern skapar en mekanism som 
tillåter brottsoffer som dra nytta av skyddsbeslut i brottmål som utfärdats i ett EU-
land för att begära en europeisk skyddsorder. 
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NATIONELL RÄTTSLIG RAM 
 

RUMÄNIEN 
 

Den huvudsakliga lagstiftningen som reglerar de relevanta bestämmelserna 
om brottsoffers rättigheter utgörs av följande: 
 

- Lag nr. 678/2001 om förebyggande och bekämpning av människohandel. 

 
- Regeringsordning (GEO) nr. 194/2002 om utlänningar i Rumänien. 

 
- Lag 122/2006 om asyl i Rumänien. 

 
- Lag nr. 217 av 2003 om förebyggande och bekämpning av våld i hemmet, 

återpublicerat enligt bestämmelserna i art. 248 i lag nr. 187/2012 för genomförandet 
av lag nr. 286/2009 om den nya strafflagen och den nya straffprocesslagen - lag nr. 
135/2010. 

 
Den nya straffprocesslagen (NCPC) definierar inte begreppet brottsoffer för 

ett brott, som en person som utsatts av ett brott, men för en person som i brottmål 
som under rättegången kan agera som en skadelidande part. Ett särskiljande 
emellertid mellan den brottsoffret, som är en person som har lidit någon skada 
genom brottet och den skadelidande, som är den person som uppträder i en 
rättegång på skadeståndsrättslig grund. NCPC beviljar brottsoffret samt den 
personen som väcker en civilrättslig talan, ett flertal rättigheter och skyldigheter 
beroende på i vilken han / hon deltar i brott- eller tvistemålet. 
 

Om ett brottsoffer väljer att delta i den prövningen av brottmålet, erhåller de 
rättigheter som NCPC garanterar i artikel 81. Brottsoffret har rätt att: bli informerad 
om sina rättigheter att föreslå framställning av bevis, att påtala invändningar och att 
lämna in synpunkter och andra anmälningar i samband med avgörandet av den 
straffrättsliga delen av målet, att inom rimlig tid informeras om status för 
brottsutredningen; genom en uttrycklig begäran, och under förutsättning att de anger 
en adress i Rumäniens, en e-postadress eller en elektronisk meddelandeadress, till 
vilken sådan information kan kommuniceras; att ta del av brottmålsakten, att enligt 
lagen att förhöras; Att ta upp frågor till den tilltalade, vittnen och experterna. Att 
kostnadsfritt få stöd med tolk när ett brottsoffer inte kan kommunicera på rumänska 
språket, samt att bli informerad om beslutet om icke-invändning på ett språk som 
han / hon förstår att biträdas eller företrädas av en advokat; att använda en medlare, 
i fall som är tillåtna enligt lag. 
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BULGARIEN 
 

Bulgarien skyddar brottsoffrens rättigheter genom ett antal lagstiftningar: 
 

- Brottsföreskrifterna1 innehåller i huvudsak brottsoffrens processrättsliga rättigheter 
och ett antal epitet som, såsom offer, vittne, civilklagande, privatklagande etc som de 
uppträder under i rättegången. Detta är det viktigaste instrumentet för att reglera före 
och under rättegångsförfarandena i inhemska och gränsöverskridande mål. 

- Juridiskt biträde och ekonomiska ersättningen till brottsoffer regleras genom 
lagstiftning för skydd och bistånd till brottsoffer2, liksom villkoren för rätten till 
ekonomisk ersättning3. Ersättning till ombudskostnader regleras också. 

- Lagen mot människohandel innehåller en särskild reglering för hur ett brottsoffer 
skall behandlas och biträdas, och reglerar även den institutionella infrastrukturen för 
att motverka detta kriminella element.  

 
Skydd mot våld i hemmet reglerar en civilrättslig procedur för att erbjuda 

skydd till offer för våld i hemmet4. Ratificering av Istanbulkonventionen skjuts upp för 
närvarande och kriminalisering av ett antal handlingar av inhemskt och könsbaserat 
våld väntar fortfarande. 
 

TYSKLAND 
 

Tyska strafflagen5 om definitionen av artbrott eftersom det finns (fysiska) 
skador, brott mot livet, frihet, personlighetsrättigheter och människohandel. Våld i 
hemmet ingår inte i tyska strafflagen som en särskild definition. Det är därför art. 3b i 
Istanbulkonventionen som utgör nuvarande definitionen av våld i hemmet i Tyskland. 
Tyska straffprocesslagen utgörs av hela lagen om brottmål, inklusive alla rättigheter 
för brottsoffren i brottmål, samt de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna i 
art. 6 EMRK. 
 

I tyska brottsskadelagen6 (Crime Victims Compensation Act – OEG) 
regleras rätten till ersättning som till brottsoffret eller närstående till brottsoffret. 
Utländska medborgare har rätt till ersättning, om de är medborgare i någon av EU:s 
medlemsstater. Lagen om harmonisering av skyddet för brottsoffer i faran för livet 7 
reglerar de åtgärder som avser skydd, exempelvis om det är lämpligt att byta 
identitet. 

                                                        
1 Available in Bulgarian at https://www.lex.bg/en/laws/ldoc/2135512224 
2 Available in Bulgarian at https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135540550 
3 Available in Bulgarian at https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136974859 
4 Available in Bulgarian at https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135467374  
5 Available in German at https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/StGB.pdf - Strafgesetzbuch 
6 Available in German at http://www.gesetze-im-internet.de/oeg/index.html - 

Opferentschädigungsgesetz 
7 Available in German at https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/ - Strafprozessordnung 

Available in German at http://www.gesetze-im-internet.de/zshg/BJNR351010001.html - Gesetz zur 

Harmonisierung des Schutzes gefährdeter Zeugen – Zeugenschutzharmonisierungsgesetz – ZSHG 
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I lag om skydd för sexarbetare 8 innehåller åtgärder för att säkerställa 
övervakning och skydd av prostituerade. 

I lag om bosättning, ekonomisk aktivitet och integration av utlänningar i 
landet regleras i uppehållsrättsakten9 och innehåller åtgärder bland annat om 
uppehållsrätt även av humanitära eller politiska skäl. 

Riktlinjer för brottmålsförloppet och bötesförfarandet10 innehåller alla 
åtgärder för att observera rättsliga förfaranden av polis och åklagare. Den innehåller 
även åtgärder för att hantera minderåriga brottsoffer, med anledning av den 
särskilda hanteringen av denna typ av brottsoffer. 

Identifiering av offer för människohandel i internationellt skydd och 
tvångsförfarande 11, är en fokuserad studie av den tyska nationella kontaktpunkten 
för det europeiska (EMN), ett nätverk underställt det tyska migrationsverket. 

 
SVERIGE 

 
I Sverige skyddas brottsoffers rättigheter genom olika lagar och förordningar, 

bland annat: 
 

- Rättegångsbalken 1942: 740 reglerar förhandlingsförfaranden och 
rättegångsförfaranden. 

 
- Brottsskadelag 2014: 322 reglerar villkoren för ekonomisk ersättning till brottsoffer. 

 
- Enligt lag (1988: 609) om målsägandebiträde kommer ett juridiskt biträde att utses till 

brottsoffer i vissa fall, enligt  4 och 6 §§ Brottsbalken (1967: 700), exempelvis offer 
för sexuella övergrepp och våld i nära relationer. Staten betalar för kostnaderna för 
målsägandebiträdet inom ramen för rättsprocessen. 

 
- Lagen (1988:688) om besöksförbud 

 
- Polislagen (1984: 387) reglerar polismyndighetens uppgifter och reglerar särskilt 

personlig säkerhet i händelse av brottsoffer eller vittnen som utsatts för hot.  

                                                        
8 Available in German at https://www.gesetze-im-internet.de/prostschg/index.html  
9 Available in German at https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/index.html  
10 Available in German at https://www.jurion.de/gesetze/ristbv/  - Richtlinien für das Strafverfahren 

und das Bußgeldverfahren 
11 Available in German at https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/index.html  

Available in German at 

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Publikationen/EMN/Studien/wp56-emn-

menschenhandel.pdf;jsessionid=458A1CED5E1618E7FBDD798E4052A633.2_cid368?__blob=publi

cationFile Die Identifizierung von Opfern von Menschenhandel im Asylverfahren und im Fall der 

erzwungenen Rückkehr, Fokus-Studie der deutschen nationalen Kontaktstelle für das Europäische 

Migrationsnetzwerk (EMN), verantwortlich: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
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- Lag (1999:997) om särskild företrädare för barn 

 
- Rätt till stödperson under förundersökning och rättegång (F 1988:611 och SFS 

1994:420) 

 
- Lag (2002:445) om medling med anledning av brott 

 
- Socialtjänstlagen (2001: 453) reglerar är varje kommuns skyldig att ge hjälp och stöd 

till brottsoffer i deras kommun, särskilt offer för våld eller annat missbruk mot 
familjemedlemmar, och barn som har bevittnat våld eller annat missbruk av eller mot 
närstående vuxna. Kommunerna förväntas ge brottsoffren med grundläggande 
skydd, ekonomiskt stöd, och eventuellt psykosocialt stöd. 
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KAPITEL II 
RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN FÖR IDENTIFIERING AV BROTTSOFFER 

 
 
 

1. IDENTIFIERING AV BROTTSOFFER I RUMÄNIEN, BULGARIEN, 
TYSKLAND, SVERIGE 
 

RUMÄNIEN 
 

Enligt NCPP12, art. 288 kan ett brott anmälas på följande sätt: genom anmälan 
eller angivelse av de gärningar som begås, eller av andra som bevittnar 
händelserna. 
  

I de situationer då förundersökning enligt lagen kan initieras kan detta ske efter 
brottsoffrets på begäran i enlighet med vad som föreskrivs i lagen, eller genom polis 
eller åklagare, men kan inte initieras i deras frånvaro. 
 

Vissa brott som människohandel uppvisar vissa särdrag. Att brottsoffret själv 
anmäler är normen för de flesta fall, och sker i samband med att brottsoffret 
efterlyser hjälp. Detta sker i närhet till att brottet begåtts, och särskilt vid de tillfällen 
brottsoffret inte riskerar någon direkt repressalie. När det gäller människohandel är 
självidentifiering inte möjlig (vilket ofta förklaras med att endast behöriga 
myndigheter kan avgöra om en person är offer för människohandel). 
 

Det finns flera orsaker till att brottsoffer inte anmäler sig själva. En av orsakerna 
kan vara att personerna inte uppfattar sig själva som brottsoffer, även om det 
förekommer utnyttjande, kan detta bortförklaras med att det är otur eller liknande. 
Även bristande kunskaper om lagstiftning och rättsvårdande myndigheter, eller 
brister i det lokala språket och bristande kommunikation med behöriga 
myndigheterna kan vara tänkbara orsaker. Hot om repressalier eller andra negativa 
konsekvenser kan påverka ett brottsoffers situation, exempel att förlora pengar eller 
att bli utvisade.  
 

Det finns situationer när identifiering av ett brottsoffer inte är resultatet av ett 
tidigare anmält brott, utan resultatet av utredningar som inletts av specialiserade 
tjänstemän på åklagarens begäran, eller att brottsoffrets identitet uppkommit i en 
annan pågående utredning med ett annat brott som ett föremål. 
 

Polis och åklagare skall enligt lagen inleda en förundersökning om den 
upptäcker att ett brott har begåtts på något annat sätt än det som anges i art. 289-
291 i NCPP. En anmälan är emellertid ett vanligare sätt att identifiera offer för 
sådana brott. 

I vissa brott där förundersökning har inletts är förfarandet villkorat av att en 
preliminär anmälan enligt NCP är gjord: art. 193. - Allmänt angrepp, konst. 196 - 
Kroppsskador, konst. 206 - Hot, art. 208 - trakasserier, art. 218 - Våldtäkt (art 218, 

                                                        
12 Law no. 135/2010 on the New Code of Criminal Procedure, published in the Official Gazette no. 

486 of 
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punkterna 1, 2 och 5), art. 219 - Sexuella övergrepp (art 219, punkterna 1 och 5) art. 
223 - Sexuella trakasserier. När det gäller brott enligt kapitel VII i NCP om handel 
med och utnyttjande av utsatta personer är det inte nödvändigt att föregå anmälan 
för att inleda en förundersökning mot bakgrund av allvaret vid dessa typer av brott. 

 
Anmälan skall innehålla: namnet PIC (personligt identifieringsnummer), 

anmälarens hemort (om framställaren är juridisk person: säte, namn, SRN, TIN, 
bankkonto, registreringsnummer i juridiska personer och den juridiska personens 
ställföreträdare), den exakta beskrivningen av gärningen, indikationen av 
gärningsmannen om framställaren känner till den, uppgift om bevismaterialet om det 
är känt. Anmälan utarbetas skriftligt och det kan vara undertecknat av förvaltaren 
eller den skadelidande personen, så båda parters signatur är inte obligatorisk. Det 
kan också formuleras oralt, i vilket fall det kommer att spelas in på ett protokoll. För 
den person som saknar träningskapacitet formuleras klagomålet av sin juridiska 
ombud, och om han / hon har förmåga att utöva men är begränsad, kan den 
skadade göra det personligen, men med ombudets samtycke. 

 
NCPP har en utökad tidsfrist för när anmälan skall ha inkommit13. I den 

tidigare strafflagen gällde det datum då den brottsoffret uppfattade överträdelsen, 
men i den nya löper fristen från den dag då brottet begicks. I de situationer där en 
anmälan lämnas in av ett juridiskt ombud, skall löptiden på 3 månader gälla från det 
datum då ombudet fick kännedom om brottet. I händelse av uppenbara brott har 
polis och åklagare en skyldighet att låta från tidpunkten då brottet begicks. Därefter 
inleds en förundersökning omedelbart. 

 
Om brottet är felrubricerat kommer det fortfarande anses vederhäftigt, om det 

lämnades inom tremånadersperioden. Om det inte anmäls i inom tre månader 
kommer förseningen att noteras och rätten att hålla gärningsmannen ansvarig, 
förverkas. 

 
Om ett återkallande har genomförts och därefter upptäcks kommer brottsoffret 

att bli uppmanad att fråga om han eller hon vill göra med en föregående anmälan. 
Förfarandet kommer att fortsätta om de gör ett föregående klagomål, men om de 
vägrar kommer forskningsorganet att kommunicera alla papper tillsammans med ett 
förslag till handlingar till åklagaren. 

 
Återkallande av den föregående anmälan av brott är den orsak som tar bort 

straffrättsligt ansvar att väcka straffrättsliga förfaranden mot den skadade personens 
tidigare ärende14. Återkallandet sker antingen muntligen eller skriftligt för polis och 
åklagare eller för domstolen, för att registreras i ett protokoll eller i slutsatsen. 
Möjligheten för brottsoffret måste vara ovillkorlig tills dess det slutliga ärendet 
bedöms. Beroende på i vilken fas som utredningen befinner, kan återkallandet på 
flera olika sätt. 

 
Om brottsoffret är oförmögen att agera, och har begränsad juridisk 

handlingsförmåga, görs återkallandet av samtycke från ett ombud, i vilket fall viljans 

                                                        
13 New Criminal Procedural Code, art.296 
14 New Criminal Procedural Code, art 297 



 
8 

 

manifestation i den meningen kan vara ineffektivt, eftersom straffrättsliga åtgärder 
kan utövas ex officio.  

 
Brottsoffer för sådana brott som anges i lagen nr. 192/2006 har förövaren har 

också möjlighet att använda medling. Om medling sker skall det ordinarie förfarandet 
avbrytas. Om parterna i konflikten inte har ingått en överenskommelse, kan den 
skadelidande lämna in det föregående klagomålet inom samma tidsfrist vilket 
återupptar den tidigare utredningen från och med dagen då medlingsförfarandet 
avslutas. Detta förfarande används egentligen i denna typ av brott på grund av att 
offret kan känna obehag inför att träffa gärningsmannen. 

 
BULGARIEN 
 
En tidig identifiering är avgörande för att omedelbart bistå, stödja och skydda 

offer och för att möjliggöra för polis och åklagare att bättre undersöka brott och 
lagföra förbrytare. 

 
Brottsoffren kan eventuellt drabbas av olika psykologiska problem, eftersom 

de kan ha upplevt flera traumatiska incidenter i sina liv. Därför är det mycket viktigt 
att erkänna följderna av trauma på personer och känna igen dess symptom. 

Praktik för identifiering av offer som beskrivs nedan delas av en enhet som 
leder processen medan specifika uppgifter om offer i gränsöverskridande fall och 
barnoffer samt andra utsatta grupper pekas i slutet av kapitlet. 

 
Vanligtvis finns det i Bulgarien inga formella identifieringsförfaranden, riktlinjer 

eller checklistor för identifiering av offer, utom i specifika fall, t.ex. människohandel. 
Polisen har vanligtvis den ledande rollen i offeridentifiering. När man svarar 

på samtal på det europeiska nödtelefonnumret identifierar 112 poliser ofta offer 
genom att visas på platsen, där ett brott eller våldshandlingar har begåtts. 

 
Både polis och åklagarmyndighet identifierar offer på två huvudsakliga sätt: 
- genom att träffa dem ansikte mot ansikte när offer kommer att lämna in ett 

klagomål eller genom möte och intervjuande vittnen som en del av en undersökning, 
- genom att ta emot (på registreringsdisken, via post eller via e-post) skriftliga 

offerklagomål. 
 
Eftersom våld i hemmet fortfarande är kriminaliserat i Bulgarien identifieras 

också offer för våld i hemmet, när polisen tar emot en kopia av deras (civila) 
skyddsorder genom domstol. Andra offer delar våldshändelser i hemmet under 
andra förfaranden för brott som de faller offer för. 

 
Offren är inblandade i identifieringsförfarandet genom att så mycket 

information som möjligt ombesörjas. Förtroendet och det ömsesidiga förtroendet 
mellan offret och poliser eller åklagare är viktiga för varje undersökning. I vissa fall är 
det uppenbart att en kvinnlig officer är bättre lämpad att arbeta med ett kvinnligt 
offer. När offret är ett barn måste proffs med specialutbildning vara närvarande vid 
intervjun. 

Centra för förebyggande av våld och brottslighet med inrikesministeriet 
identifierar alla typer av våldsoffer - kvinnor, liksom äldre slagna av sina yngre 
släktingar. 
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Medborgare vänder sig till rättsmedicinska kliniker för certifiering av 

kroppsskador som åsamkats genom våld. Offren identifieras när de kommer till en 
läkarundersökning - på egen begäran eller vid förflyttning av andra instanser, 
ensamma eller tillsammans med släktingar. Några offer certifierar bara sina skador 
och klagar aldrig på myndigheterna på grund av rädsla, skam mm 

 
Sociala myndigheter identifierar offer för våld under socialt arbete genom 

särskilda sociala tjänster, som centra för socialt stöd, men även av andra enheter, 
även i de avdelningar som fördelar sociala förmåner, även om de inte har utbildats 
särskilt för att göra det. Signaler om våld mot barn och vuxna kan komma från 
kommunalförvaltningen, Statens myndighet för skydd av barn, skolmyndigheter och 
huvudmän, medicinsk personal, sjukhus etc. 

 
Identifiering sker genom att observera offret och intervjua honom / henne, ofta 

med rättsmedicinska läkare och icke-statliga organisationer. Identifieringsorten kan 
antingen vara platsen där våldet ägde rum - t.ex. offrets hem - den lokala 
polisavdelningen eller den lokala barnskyddsenheten. 

 
Vuxna brottsoffer kan identifieras vid socialarbetares besök i hemmen, för att 

identifiera sociala behov, men de vänder sig snarare till inrikesdepartementet, 
eftersom sociala myndigheter bara kan placera dem i kriscentra. 

 
Stödorganisationer identifierar offer och skickar dem till polis eller åtal för att 

lämna in ett klagomål. Många av offren anländer till de icke-statliga organisationer 
som redan identifierats av myndigheter eller självidentifierar sig som sådana. Ändå 
är identifiering i bredare mening fortfarande en del av samrådsförfarandet. 

 
En annan punkt där offren identifierats har visat sig vara det nationella rådet 

för bistånd och kompensation av brottsoffer med justitieministeriet. Den har 
mottagningstider, där varje person, med tanke på sig själv brottsoffer, kan besöka, 
ange sitt klagomål och få information om sina rättigheter. 

 
Sociala myndigheter samarbetar med Statens byrå för barnskydd och Statens 

flyktingverk när det gäller utländska offer - barn och vuxna. 
 
Offren kan självidentifiera sig som offer. I många fall när ett offer söker hjälp, 

råd eller samråd har han / hon redan förklarat sin status som offer. I vissa situationer 
använder offren massmedierna för att ange deras självidentifiering. 

 
Vid identifiering av brottsoffer vid övergrepp mot barn finns en metod som har 

uppstått under de senaste årtiondena utifrån ett tydligt behov av att agera vid 
material om övergrepp mot barn som hittats cirkulerande online och beslagtagits av 
polisen från datorer och andra lagringsenheter. Att identifiera brottsoffer genom 
specialiserade utredare syftar till att lindra barnets lidande genom att identifiera och 
lokalisera honom eller henne och för att vidta rättsliga åtgärder mot barnets förövare.  

 
I händelse av ett brottsoffer som lider av funktionsnedsättning, samarbetar 

polisen med socialtjänsten. Offer med hörsel- eller talproblem får tolkstolk. I 
praktiken är ett problem att äldre brottsoffer (över 65 år) som fysiskt eller ekonomiskt 
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missbrukats av sina släktingar sällan rapporterar och tar ofta tillbaka sina 
anmälningar och klagomål av rädsla för att utsätta sina familjer. Förståelse och 
tålamod är viktigt i varje kontakt med offren. Offer för människohandel kan identifiera 
sig själva, liksom genom gränspolistjänster eller behöriga icke-statliga 
organisationer. 

 
 
 
 
TYSKLAND 
 
Identifieringen av brottsoffer bestäms av principerna om straffrättsliga 

förfaranden, i synnerhet principen om laglighet som gäller i huvudsak i Tyskland. Om 
åklagarmyndigheten lär sig om indikationer på förekomsten av brott, måste den 
officiellt inleda undersökningen av fakta, § 160 kkp. Åklagarmyndigheten är i princip 
åklagarmyndigheten, som stöds vid myndigheternas och polisens utredning av fakta, 
§ 161, punkt 1, punkt 2, KKP. Principen om laglighet gäller polisens myndigheter och 
tjänstemän samt till åklagarmyndigheten, § 163 Abs. 1 CCP. Därför ska polisen 
inleda en utredning ex officio om den finner bevis på ett brott. Det spelar ingen roll 
hur de brottsbekämpande myndigheterna blir medvetna om sådana bevis. 
Utredningarna ska utföras av de brottsbekämpande myndigheterna, följa principen 
om kontorsutredning och tjäna för att undersöka sanningen. De måste innehålla de 
omständigheter som tjänar till börda och urladda den anklagade och de 
omständigheter som är av betydelse för de rättsliga konsekvenserna av brottet, § 
160 § 2 KKP.  

 
Syftet med utredningen är att ta reda på vem som misstänks för ett brott och 

vem är offer för brottet. Detta händer som ett resultat av domstolens dom. 
Undersökningarna ger emellertid i allmänhet tillförlitliga tidiga indikationer på 
identifieringen av det (förmodade) offret. 

 Vid identifiering av offer för ett brott är innehållet i brottsoffers vittnesmål som 
vittne avgörande. Det finns olika aspekter som kan bidra till identifieringen: En viktig 
indikation är att ett brottsligt klagomål lämnas in eller att ett brottsligt klagomål 
lämnas in till polisen eller till åklagarmyndigheten av offret själv. Men även andra 
personer, till exempel ögonvittnen till brottet eller utlåtanden från vänner, grannar 
eller kollegor leder till att åklagarmyndigheterna initierar utredningar och att brotten 
identifieras på grund av laglighetsprincipen. Identifiering av olika grupper av offer 
beror på olika faktorer.  

 
Offer för våld i hemmet och sexuella övergrepp 
Under de senaste 20 åren har ett breddat paradigmskifte i det tyska samhället 

enligt mottot "våld i hemmet är inte en privat fråga" lett till inrättandet av lokala, 
regionala och statliga nätverk bland offer för våld i hemmet, vilket främjar samarbete 
mellan olika yrken som kommer i kontakt med våldsoffer i hemmet. Dessa nätverk 
stöds av en federal statlig arbetsgrupp för "våld i hemmet", under ledning av 
förbundsdepartementet för familjefrågor, seniorer, kvinnor och ungdomar, och deras 
fortsatta utveckling stöds av olika åtgärder, inklusive rättspolitiska åtgärder. Det finns 
ingen kriminell handling av inhemska 

våld i tyska strafflagen. Sedan ratificeringen av Istanbulkonventionen i 
Tyskland anses definitionen i artikel 3b i Istanbul-konventionen direkt som en 
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arbetsdefinition. Brotts brott på detta område omfattar våldsbrott, sexuella brott, brott 
mot en persons frihet och brott som kränker personens personliga rättigheter och fri 
ekonomisk självbestämmande. 

 
Enligt resultaten av prevalensstudier å ena sidan och polisbrottsstatistiken 

(PKS) å andra sidan, är polisanmälningar från offer för våld i hemmet, ytterst viktigt 
för att identifiera dem, men motsvarar inte den faktiska omfattningen av dessa brott. 
Snarare är villigheten att lämna in klagomål och anmälningar och därigenom avslöja 
offer för vuxna offer för våld i hemmet avsevärt begränsat, särskilt genom offrens 
skam och skuld. Syftet med arbetet med att erbjuda stödinstitutioner i nätverket kring 
utsatta för våld i hemmet är därför att direkt och indirekt stödja och stärka offren vid 
offentliggörandet av brott och därigenom förbättra deras identifiering för att 
åstadkomma åtal för förövare och avskaffande av inhemska våld i samhället 
samtidigt. Eftersom offer för våld i hemmet vänder sig till läkare och terapeuter oftare 
i vardagen, är det också meningsfullt att öka medvetenheten om läkarutbildningen 
för att stärka offren och göra dem offentliga.  

 
Doktorer och terapeuter är emellertid allmänt bundna av tystnadsplikt. Ändå 

är de inte bundna av denna sekretessskyldighet om allvarliga brott är inblandade, 
särskilt mot fysisk integritet eller fara för offrets liv, ett så kallat motiverat nödläge, 34 
§ CC. I sådana fall kan läkare och terapeuter, i motsats till sekretessskyldigheten, 
anmäla brotten till åklagarmyndigheterna själva. 

 
Brottsoffer för våld i hemmet är inte bara de som drabbats av dessa brott, 

utan också de som bevittnar dem, särskilt barn. Olika studier har visat att barn är 
betydligt störda i deras utveckling av erfarenheterna av olika former av våld i 
hemmet. Eftersom barn regelbundet befinner sig utanför sina familjer genom skolor 
och barnomsorg och deras (med-) engagemang i våld i hemmet är lättare att känna 
igen, är personal i skolor och daghem för barn (dagis och daghem) sensibiliserade 
för fenomenet och korrekt hantering av identifiering via näten. På så sätt kan barn 
identifieras som offer och negativa influenser på deras utveckling kan begränsas. 
Dessutom kan cykeln av våld i hemmet påverkas och ideellt avbryts av tredje parts 
intervention (ungdomsomsorgskontor, familjerätt, rådgivningscenter för par).  

 
Dessa institutioner kan också kontakta de brottsbekämpande myndigheterna, 

men är inte skyldiga att göra det. Om barnets välfärd utsätts för våld i hemmet i 
enlighet med § 8a i socialförsäkringslagen VIII (barn- och ungdomsskyddslagen) ska 
ungdomsvårdsverket alltid kontrollera om risken för barnets välfärd kan minskas, 
genom att ringa in i polisen genom att lämna in ett klagomål. Familjedomstolen, som 
är etablerad vid varje tingsrätt, kan avbryta pågående förfarande, t.ex. våldsamma 
skyddsåtgärder i enlighet med § 21 punkt 1 FamFG med avseende på en 
åklagarmyndighetens utredning eller brottmål eller vidarebefordra handlingarna i 
enlighet med § 149 ZPO till åklagarmyndigheten. Om det finns tillräckliga tecken på 
att ett brott har begåtts, måste åklagarmyndigheten därefter inleda 
förhandlingsförfaranden och undersöka fakta i ärendet. 

 
Brottsoffer för människohandel, i syfte att sexuellt utnyttja arbetskraft, tigga 

och begå brott. 
Identifiering av offer för människohandel för sexuellt utnyttjande görs svårare 

inte bara av problemen med skam och skuldkänslor, vilket också uttalas här, men 
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också av det faktum att ett stort tryck utövas på offer genom hot mot och användning 
av fysiskt, psykiskt våld, ekonomiskt våld (skuld) eller genom att förövarna tar bort 
papper. Förövare utövar ofta påtryckningar på offer genom att hota att rapportera 
dem till polisen eller till åklagarmyndigheten. Åklagarmyndigheten kan avstå från att 
ta ut avgifter i fall av offer som i sin tur begått brott som till exempel brott mot 
uppehållsrätten eller andra handlingar med mindre felaktighet, §§ 154ff CCP. I 
nästan hälften (44%) av de utredningar som genomfördes 2015 har offer för 
människohandel för sexuellt utnyttjande kontaktats med polisen själva eller åtföljt av 
rådgivare från specialistrådgivningscentraler eller av tredje part som andra 
prostituerade eller klienter. Mer än hälften (56%) av förfarandet leddes tillbaka till 
polisens arbete. Människohandel som ett brott mot kontroll är beroende av 
miljöorienterat polisarbete. I händelse av handel med sexuellt utnyttjande har de 
personer som har tillgång till offren, det vill säga klienterna, en viktig roll för att 
identifiera offer. Genomförandet av direktiv 2011/36 / EU i Tyskland införde 
straffrättsligt ansvar för kunder som bedriver sexuella handlingar med offer för 
människohandel för ersättning, utnyttjar deras personliga eller ekonomiska problem 
eller deras hjälplöshet som orsakas av deras vistelse i ett främmande land, § 232a 
Para. 6 CC. Den som frivilligt rapporterar ett sådant brott mot den behöriga 
myndigheten eller frivilligt initierar en sådan rapport får inte straffas som en klient. I 
vilken mån denna nya förordning kommer att påverka upptäckten av brott mot 
människohandel för sexuellt utnyttjande är ännu inte förutsebart. Statistik för 2017 är 
inte tillgänglig än.  

 
I samband med genomförandet av direktiv 2011/36 / EU infördes även lagen 

om prostitution för handel med handel och prostitutionskyddslagen 
(Prostituiertenschutzgesetz, ProstSchG), som trädde i kraft den 1 juli 2017, i 
Tyskland 2016. Denna lag reglerar en registreringsskyldighet för prostituerade före 
prostitution, § 3 ProstSchG, myndighetens informationsskyldighet för prostituerade, § 
7 ProstSchG, skyldighet att tillhandahålla hälsovård för prostituerade, § 10 
ProstSchG samt en auktoriserad skyldighet att bedriva prostitution , §§ 12 ff 
ProstSchG. Dessa regler har avsevärt utvidgat möjligheterna till kontroll och 
anpassat dem till att den frivilliga utövandet av prostitution i Tyskland i allmänhet är 
tillåten. 

 
Polisen, som är underställd respektive statsregering, har ingått avtal i form av 

dekret med rättsväsendet och offret stöder specialiserade institutioner, där det 
föreskrivs samarbete mellan dessa aktörer i kampen mot och förebyggande av 
människohandel för sexuellt utnyttjande. 

 
Specialiserade stödinstitutioner för offer för människohandel är medlemmar i 

"KOK - Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e.V." (National 
Coordination Group mot människohandel). Rådgivare i dessa stödinstitutioner stöder 
offer för människohandel i alla frågor och åtföljer dem i straffrättsliga förfaranden. I 
april 2018 genomförde federalpolisen och domstolen en omfattande räddning av 
misstankar om kommersiell smuggling av utlänningar, kommersiell och gäng 
tvungen prostitution och betalning och förskingring av lön i Tyskland. För offer för 
tvångsprostitution föreskrivs i tysk bosättnings lag en så kallad reflektions- och 
stabiliseringsperiod på tre månader, uppehållslovens § 59.7, som syftar till att göra 
det möjligt för de drabbade att återhämta sig och fly från påverkan av 
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människohandlare och att bestämma om de vill samarbeta med 
åklagarmyndigheten. 

 
Samma rättsliga grunder gäller identifiering av offer för människohandel med 

syfte att utnyttja arbetet. Genom genomförandet av direktiv 2011/36 / EU år 2016 var 
alla former av människohandel förankrad som brott i §§ 232 CC. Som en 
sammanslutning av specialiserade stödinstitutioner täcker KOK också rådgivning, 
stöd och hjälp till dessa offer eller ordnar dem till stöd vid andra institutioner. En lista 
över indikatorer finns tillgänglig för att identifiera offer för människohandel för 
utnyttjande av arbetskraft. 

I den utsträckning som minderåriga blir offer för brott, särskilt när det gäller 
människohandel för sexuellt utnyttjande, tiggeri och straffrättsliga brott, uppstår 
ytterligare risker och svårigheter vid identifiering av minderåriga, eftersom det i fråga 
om tiggeri och uppdrag av brottsliga brott, är minors först mött av polisen som 
föregångare av ett brott. För minderåriga måste en vårdnadshavare utses om deras 
familj eller vårdnadshavare inte kan nås. I vissa fall är befintliga vårdnadshavare 
också bland förövarna själva. Även om det inte är fallet, är förövarna i handeln ofta 
närvarande i närheten och erbjuder sig som vårdnadshavare, så att minderåriga inte 
kan undgå sina "förövare". Indikatorer för att identifiera barnhandel har utvecklats av 
KOK och ECPAT. 

 
En lista över indikatorer som används för att identifiera offer för 

människohandel i asylförfaranden har utvecklats i en studie av Federal Office for 
Migration and Refugees. 

 
 
Offer för gränsöverskridande brott 
Förutom människohandel omfattar gränsöverskridande brott också andra fall 

av organiserad brottslighet, hatbrott och terrorism. Alla dessa brott präglas av 
internationella förbindelser mellan förövarna, användningen av Internet och behovet 
av internationellt polissamarbete och rättsligt samarbete. I ett internationellt 
sammanhang ansvarar förbundskriminalpolisbyrån för att identifiera offer. På vissa 
områden utövar den själv utredningar eller stöder utredningar från andra polistjänster 
via bilateralt och multilateralt samarbete, däribland EUROPOL. På rättvisaområdet 
organiseras samarbete av justitieministeriet och på europeisk nivå av Eurojust. Båda 
institutionerna kan vara involverade i identifieringen av offer av respektive myndighet 
på nationell nivå. 

 
 
SVERIGE 
 
Polismyndigheten har en ledande roll i att identifiera brottsoffer och är det 

första rättsliga organ som ett brottsoffer är skyldigt att anmäla brottet. 
 
Om brotten anmäls till polisen, kan en förundersökning komma att inledas och 

flera olika myndigheter och instanser kan komma att involveras: 
• Anmälan till polismyndigheten 
• Förundersökning av polis / åklagarmyndighet 
• Anmälan till försäkringsbolag 
• Domstolsprocess 
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• Skadestånd, genom domstolar, Kronofogdemyndigheten och 
Brottsoffermyndigheten 

 
Vissa brottsoffer, som exempelvis offer för människohandel, kan identifieras 

av eller hänvisas till ett skyddat boende, och polisen skall informera socialtjänsten i 
den berörda kommunen om detta. Ett skyddat boende är i de flesta fall berättigade 
till ekonomisk ersättning från sociala myndigheter för att ha tillhandahållit bostaden. 

 
Vissa brottsoffer som har identifierats av socialtjänsten, kan hänvisas till 

skyddat boende och socialtjänsten informerar polisen om detta. I dessa situationer 
kan de inledande samtalen med polisen normalt att äga rum i det skyddade boendet. 
När en utländsk person utan identitetshandlingar är involverad, måste den behöriga 
myndigheten kontakta ambassaden eller Migrationsverket för att verifiera identiteten 
och medborgarskapet för den person som får stöd. 

 
Barnahus är en speciell plats där barn och unga under 18 år som misstänks 

utsatts för våld, misshandel eller sexuella övergrepp, tas emot. På Barnahus träffar 
barnen representanter från polismyndigheten, åklagarmyndigheten, läkare, 
socialtjänsten och barnpsykiatrin, på en säker, barnvänlig plats. 

 
Brottsofferjouren ger hjälp till offer för alla typer av brott. När ett brott anmäls 

till polisen ska brottsoffret informeras om brottsofferjouren och andra stödtjänster. 
Polisen brukar informera om ideella föreningar och organisationer som arbetar med 
att stödja och hjälpa brottsutsatta, till exempel brottsofferjourer och kvinnojourer.  

 
Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers 

rättighet att få det stöd som behövs. Brottsofferjouren består av lokala jourer runtom i 
Sverige, ett förbundskansli och en nationell stödlinje.  

 
Brottsofferjouren erbjuder gratis stöd till brottsoffer och vittnen, och för bättre 

villkor för och mer kunnig behandling av brottsoffer. Föreningen har mer än 8000 
medlemmar. Det finns mer än ett hundra brottsofferjourer runt om i landet. Här kan 
alla som har blivit drabbade av ett brott få konkret hjälp och stöd genom att prata 
med en "stödperson". Vid tingsrätterna finns också personer som kallas "vittnesstöd" 
som hjälper både brottsoffer och vittnen under rättegången. 

 
Vittnesstöd är gratis och tillgängligt för alla, oavsett om brottet har 

rapporterats och oavsett när det inträffat. Alla som arbetar för brottsofferjourer är 
bundna av sekretess. Alla stödpersoner och vittnesstöd har genomgått en utbildning. 
Verksamheten i varje brottsofferjour samordnas av en administratör eller en 
samordnare. De lokala brottsofferjourerna kan kopplas samman med 
Brottsofferjourens nationella hjälplinje. Den nationella hjälplinjen kan skicka tillbaka 
kontakten till de lokala brottsofferjouren. Det innebär att brottsoffer alltid kan prata 
med någon och kan få svar på brådskande frågor. Brottsofferjourerna är avsedda för 
att komplettera åtgärder från de offentliga myndigheterna. Föreningen samarbetar 
med polisen, socialtjänsten och andra offentliga aktörer. 

 
Brottsoffermyndigheten arbetar för att främja brottsoffers rättigheter och 

uppmärksamma deras behov och intressen.  
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Brottsoffermyndigheten leder en samverkansgrupp för brottsofferarbete, vilket 
är ett forum för aktivt samarbete där myndigheter och ideella organisationer träffas. 
Gruppen består av företrädare för: 

- Domstolsverket 
- Kronofogden 
- Åklagarmyndigheten 
- Polismyndigheten 
- Sveriges advokatsamfund 
- Nationellt centrum för kvinnofrid 
- Barnafrid – nationellt kunskapscentrum 
- Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige 
- Rädda Barnen 
- Brottsofferjouren Sverige 
- Barnens rätt i samhället 
- Unizon 
- Södersjukhusets Antivåldsgrupp 
- Stiftelsen Tryggare Sverige 

 
 
 
2. EN ALLMÄN MODELL FÖR RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN (läggas till en 

tabell) 
 
Polisanmälan 
 
Förundersökning 
 
Anmälan till försäkringsbolag 
 
Rättegång 
 
Skadestånd 
 
Kronofogden 
 
Brottsoffermyndigheten 
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KAPITEL III 
INDIKATORER FÖR IDENTIFIERING AV BROTTSOFFER 

 
 
Huvudsyftet med detta kapitel är att tillhandahålla en uppsättning indikatorer 

som kan användas av olika intressenter som kommer i kontakt med brottsoffer. 
Indikatorerna är uppbyggda på olika kategorier av brottsoffer (offer för 
människohandel, offer för våld i nära relationer, offer för sexuellt våld, offer för 
hatbrott). 

 
Indikatorer - offer för människohandel 

 
Kön - sexuellt utnyttjande utgör den mest utbredda formen av 

människohandel, som främst omfattar kvinnor och barn. Utvärderingen av ålders- 
och könsindikatorer måste genomföras tillsammans eller i ömsesidigt beroende för 
att bättre kunna identifiera offer för människohandel eller den typ av exploatering 
som de har utsatts för. 

 
Ålder - ju äldre personen är desto mindre sannolikt är det att det är frågan om 

människohandel för sexuellt utnyttjande, vilket fortfarande är den huvudsakliga 
formen av exploatering. Samma regel gäller också för utnyttjande av andra former 
för tvångsarbete eller slaveri, eftersom ett äldre offer anses av människohandlare 
vara mindre produktivt. 

 
Sociala egenskaper - Människohandlare använder sig av följande faktorer 

för att manipulera sina offer: fattigdom, diskriminering och brist på sysselsättning 
eller utbildningsmöjligheter, social marginalisering, familjeansvar och missbruk, 
otillräcklig kunskap om migrationsrättigheter, skyldigheter och förordningar och 
tillgång till fri rörlighet. 

 
Rättsliga dokument och ID-handlingar - bristen på personliga 

identitetshandlingar eller förekomsten av dessa handlingar hos de personer som 
misstänks för människohandel kan utgöra en indikation för att identifiera ett 
potentiellt offer för människohandel. 

 
Plats där offret hittades / identifierades - vissa områden, antingen från 

utkanten av eller i staden kända platser där sexuella tjänster kan köpas, där 
nattklubbar eller hotell finns, gränsövergångar; personen kan även vara 
desorienterad om platsen. 

 
Tecken som kan indikera förekomsten av en form av missbruk - tecken 

på fysiskt eller psykiskt trauma kan vara en indikation på att det finns ett 
människohandelsbrott. Personen kan ha olika blåmärken eller skador som kan vara 
tecken på ett eventuellt fysiskt missbruk. Personen kan vara apatisk, frånvarande, ge 
intrycket att han / hon inte förstår mycket tydligt vad som ställs eller vad som 
förklaras för honom / henne, offret börjar att gråta, har svårt att komma ihåg exakt 
vad som hände. 
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Var och en av dessa indikatorer kan, om de ses separat eller utvärderas 
oberoende av varandra, leda till identifiering av andra kategorier av offer eller 
situationer. När man överväger ett eventuellt fall av människohandel är det därför 
viktigt att följa alla indikatorer vid bedömningstillfället. 

 
Indikatorer - offer för våld i nära relationer 

 
Fysiskt - blåmärken, frakturer, kronisk smärta, färska ärr eller mindre skärsår, 

graviditetsavbrytande åtgärder.  
 
Psykologiskt - depression, ångest, självskadande beteende, ätstörningar, 

fobier, somatiska störningar, sömnstörningar, nedsatt koncentration, skadlig 
alkoholanvändning, och olaglig narkotikamissbruk, fysisk utmattning, 
självmordsförsök. 

 
Emotionellt - rädsla, skam, ilska, känslor av värdelöshet och hopplöshet, 

känsla av känslomässigt bedövning, främlingskap, irritabilitet och rädsla när någon 
visar intresse för familjeliv, klädsel, missbrukare som behandlar familjemedlem med 
förakt.  

 
Social / finansiell - hemlöshet, arbetslöshet, finansiell skuld, inga vänner eller 

familjestöd, isolering, föräldraproblematik. 
 
Uppförande – ej övertygande förklaringar av eventuella skador; beskriva en 

partner som kontrollerande eller benägenhet för ilska åtföljs av deras partner, ångest 
i närvaro av en partner. Nylig separation eller skilsmässa, motvilja att följa råd; 
frekventa telefonsamtal i form av "rapportering" till partnern, försök att besvara alla 
partnerns samtal direkt, omedelbart åka hem efter att ha blivit kallad av partner.  

 
Indikatorerna för våld i nära relationer är inte alltid uppenbara. Specialister bör 

inte dra förhastade slutsatser, för vissa indikatorer kan också hänföras till andra 
orsaker. Men om det finns ett mönster eller en historia för dessa indikatorer kan det 
finnas en historia av övergrepp. 

 
Indikatorer – offer för sexuellt våld 

 
Det finns många reaktioner som offer för våldtäkt och sexuella övergrepp kan 

uppleva. För traumatiska händelser i allmänhet är det viktigt att inse att det inte finns 
ett ”standard- mönster” för reaktion på den extrema stressen av traumatiska 
upplevelser. Vissa svarar omedelbart, medan andra har försenade reaktioner, ibland 
månader eller till och med år senare. Vissa har negativa effekter under en lång tid, 
medan andra återhämtar sig ganska snabbt. Reaktioner kan förändras över tiden. 

 
Fysiska indikatorer på sexuella övergrepp - om inte stort fysiskt våld 

används, kommer de flesta offer inte ha fysiska skador från sexuella övergrepp. 
Tvång och hot kan vara medverkande faktorer till varför överdrivet våld inte används 
vid många angrepp. Frånvaron av fysiska bevis står inte i korrelation till den nivå av 
rädsla och terror som offer kan ha upplevt under angreppet. Fysiska tecken på 
sexuella övergrepp kan sannolikt inkludera blåmärken (på insidan av låren eller på 
armarna där förövaren skadat offret) och trauman relaterade till könsorgan. Andra 
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fysiska indikatorer, såsom graviditet eller en sexuellt överförbara sjukdomar, kan 
upptäckas dagar eller till och med veckor efter övergreppet. 

 
Beteendeindikatorer för sexuella övergrepp - varje offer är unikt och offrets 

svar på trauman är unik. Potentiella beteendeindikatorer för sexuella övergrepp kan 
vara följande: självskadande beteende (ökad användning av droger och alkohol, 
självmordsförmåga, självmordsförsök), förändringar i sociala interaktioner / 
beteenden (undvikande beteende, sexuell promiskuitet, aggressivt eller störande 
beteende, överdriven anknytning , undvikande av vissa individer etc.). 

 
 
 
Indikatorer -hatbrott 

 
Förövarens uppträdande - förövare som utövar hat har ofta förtydligat sina 

fördomar och avsikter före, under eller efter gärningen. Det viktigaste beviset i de 
flesta hatbrott består av de ord eller symboler som används av förövarna själva. De 
som begår hatbrott brukar vilja skicka ett budskap till sina offer och till andra, och 
dessa budskap är starka bevis på uppsåt. 

 
Brottets och förövarens karaktär - brottsoffers religion, etnicitet / nationellt 

ursprung, funktionshinder, könsdel eller sexuell läggning skiljer sig från brottslingens. 
Offret kan vara medlem i en grupp i det område där incidenten inträffade, offret kan 
medlem i en gemenskap som är koncentrerad inom vissa områden och som 
attackerats efter att offret ha lämnat det området. Händelsen kan ha inträffat under 
en inblandning av medlemmar av en majoritetsgrupp i ett område som främst 
befolkas av minoritetsgrupper. Offret kan vara identifierbart som "annorlunda" från 
angriparna och avviker ofta från majoritetsgemenskapen genom sådana faktorer 
som utseende, klädsel, språk eller religion. Offret kan vara en framträdande person, 
som en religiös ledare, rättighetsaktivist eller offentlig talesman, i ett samhälle med 
pågående diskriminering. 

 
När och var händelsen inträffade - händelsen kan ha inträffat på eller nära 

en plats som vanligen är associerad med medlemmar i en viss minoritetsgrupp. 
Händelsen kan ha inträffat vid eller nära en plats för religionsutövande, en religiös 
kyrkogård eller hem eller etablering av en grupp betraktad som en minoritet eller 
"utomstående" i ett visst grannskap. Händelsen inträffade på ett datum av särskild 
betydelse för den samhällsinriktade (t.ex. religiösa semestrar eller dagar som minns 
betydande historiska händelser etc.). 

 
Tidigare hatbrott eller annan händelse - Tidigare liknande händelser kan ha 

inträffat i samma område och riktats mot medlemmar av samma grupp. Offret eller 
offret kan tidigare ha mottagit trakasserande eller hotande mail eller telefonsamtal 
baserat på medlemskap i en viss samhällsgrupp. En tidigare händelse eller 
brottslighet kan ha rapporterats som kan ha utlöst ett brott som hämnd mot vissa 
medlemmar av den ansvariga gruppen. 

 
Karaktären av våldet - brottet kan ha formen av ett fysiskt angrepp eller en 

skada på egendom, när förövarna begår en hatbrott lämnar förövarna ofta ett 
meddelande. Indikatorer för detta inkluderar att händelsen innebar extremt eller 
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ovanligt våld eller uttryckligen förnedrande behandling, inklusive sexuellt övergrepp 
eller homofoba brott. Våldet utfördes på ett offentligt ställe eller i en form som syftar 
till att göra en allmän åverkan, till exempel genom videoinspelning av förövarna. 
Våldet gällde lemlästning där rasistiska symboler skars eller brändes på offrets 
kropp, eller skada på egendom innehöll ett uttryckligt "meddelande". 

 
Övriga indikatorer / äldre brottsoffer: äldre brottsoffer som lever under 

mycket dåliga förhållanden trots att de har en månatlig pension. Personen vill stanna 
hemma och inte lämna under några omständigheter; han / hon håller huvudet nere 
och är väldigt tyst. 

 
Andra indikatorer / barn som är offer för brott: Alienation, undvikande 

beteende eller, tvärtom, aggressionshandlingar i skolan eller på gatan. Barn som 
brottsoffer kan också drabbas av drastisk viktminskning, intresseförlust i skolan och 
fallande betyg. De kan också börja använda vulgärt eller olämpligt språk. 
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KAPITEL IV 
PROCESS FÖR JURIDISKT BITRÄDE 

 
 

1. PROCESS FÖR JURIDISKT BITRÄDE I RUMÄNIEN, BULGARIEN, 
TYSKLAND OCH SVERIGE 

 
 
 
RUMÄNIEN 
 
Enligt den rumänska lagstiftningen har brottsoffer rätt till ett juridiskt biträde 

och att vara företrädd av ett juridiskt ombud under hela det straffrättsliga förfarandet. 
Brottsoffer kan erhålla juridisk rådgivning av en anlitad advokat (självkostnad) eller 
av ett målsägandebiträde utsedd av en staten ex officio (om offret inte har några 
ekonomiska resurser att anlita en jurist). 

 
När det gäller brott som hänskjuts till domstolen, har åklagare och poliser, 

skyldighet att anmäla brottsoffren och erbjuda möjligheten till rättshjälp för att 
brottsoffren skall kunna nyttja rätten till kostnadsfri rättshjälp. 

 
I lag 211/2004 om vissa åtgärder till skydd för brottsoffer föreskrivs att 

kostnadsfri rättshjälp på begäran beviljas till personer som har utsatts för brott: 
mordförsök, eller uppsåtligt brott med vållande till allvarliga kroppsskada. Våldtäkt, 
våldtäkt mot barn och sexuell perversion, enligt vad som anges i lag. Om brott har 
begåtts i Rumänien eller om brottet begåtts utanför Rumänien och offret är en 
rumänsk medborgare, eller är lagligen bosatt i Rumänien, juridiskt biträde 
kostnadsfritt. Det bör emellertid noteras att enligt lag 211/2004 kan kostnadsfri 
rättshjälp beviljas även till andra typer av brott så länge som den månatliga 
inkomsten för varje familjemedlem till brottsoffret är högst lika med landets minimilön 
för det år då brottet begicks. 

 
Lag nr. 678/2001 om förebyggande och beivrande av människohandel, 

föreskrivs att brottsoffer för människohandel har rätt till obligatorisk rättshjälp vid alla 
brottmål. 

 
En åtskillnad måste göras mellan olika typer av rättshjälp. Rättshjälp kan 

förordnas ex officio av domstolen vid mottagandet av handlingarna, rätten till ombud 
kan även anses vara frivillig. För att dra nytta av kostnadsfri rättshjälp måste följande 
villkor vara uppfyllda: 

 
- Om offret anmält inom 60 dagar från brottstidpunkten. Om offret inte fysiskt 

eller psykiskt kunde anmäla åklagarmyndigheten beräknas 60-dagarsperioden från 
det datum då hindret upphörde. Minderåriga brottsoffer och de som åtalas är inte 
skyldiga att underrätta åklagarmyndigheten eller domstolen om brottet. 

- Ansökan kan lämnas personligen av brottsoffret, det juridiska ombudet för 
den minderåriga eller annan representant, om det är undertecknat av brottsoffret. 

- Ansökan om fri juridisk rådgivning är befriad från stämpelavgift. Den ska 
lämnas in vid domstolen i vars jurisdiktion brottsoffret bor och ska lösas av två 
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domare från kommissionen för beviljande brottsofferersättning inom 15 dagar efter 
det att ansökan lämnats in. Ansökan ska innehålla uppgifter om offret, den månatliga 
inkomsten för varje familjemedlem i brottsoffrets familj, de handlingar som stöder 
informationen i ansökan och andra handlingar som brottsoffret innehar. Ansökan om 
kostnadsfri juridisk rådgivning avgörs av rådets kammare genom personlig kallelse. 
Om ansökan avslås, har brottsoffret rätt att överklaga inom 15 daga. 

- Om brottsoffret inte har valt en advokat, bör en istället utses en enligt lag nr. 
51/1995 om advokats yrkesorganisation och erfarenhet, ompublicerad, ändrad och 
kompletterad i enlighet med advokatstadgan. 

 
 I praktiken finns det offentliga myndigheter med ansvar för skydd av 

brottsoffer som samarbetar med frivilliga organisationer som tillhandahåller tjänster 
inom juridik. I Rumänien finns ett fåtal organisationer som tillhandahåller juridisk 
rådgivning till brottsoffer, organisationer som samarbetar med advokater, 
specialiserade på målsägandebiträde.  

 
 På nationell nivå finns det ingen årlig bedömning av kvaliteten på de juridiska 

tjänster som ex officio-advokater erbjuder brottsoffer. När det gäller kostnadsfri 
rättshjälp / obligatoriskt rättshjälp, kan brottsoffret begära att domstolen utser en ny 
advokat. Brottsoffret har å ena sidan rätt att begära ändringen, men detta sker i 
praktiken sällan. Å andra sidan är det domstolens skyldighet att säkerställa att 
rättegången är rättvis och att avgöra om den ex officio advokaten ska säkerställa ett 
effektivt bistånd i offrets fall. 

 
BULGARIEN 
 
Bestämmelserna och villkoren för rättshjälp i straffrättsliga, civilrättsliga och 

förvaltningsrättsliga regleras i lagen om rättshjälp från 200615. Rättshjälp ges endast 
till fysiska personer som uppfyller de krav som lagen förutsätter. Rättshjälp ges till 
alla typer av brottmål. 

 
Syftet med lagen är att garantera lika tillgång till juridisk rådgivning genom att 

säkerställa och tillhandahålla effektivt rättshjälp av advokater som finansieras av 
staten. 

Rättshjälp organiseras av National Legal Aid Bureau (NLAB) och Bar 
Councils. NLAB är en oberoende statlig myndighet med säte i Sofia. NLAB har sin 
egen budget. NLAB är upptagen i klassificeringen av statsbudgetens intäkter och 
utgifter. En nationell rättshjälpsorganisation fungerar på följande nummer: 0700 
18 250 (Bulgarien). 

 
Typer av rättshjälp 
 
• Medling i syfte att uppnå en överenskommelse före inledande av 

domstolsförfaranden eller inlämna ett ärende 
• Förberedelse av handlingar för inlämning i ärendet 
• Tvister när saken redan är inlagd i domstol 
• Tvister vid frihetsberövande enligt art. 63, Para 1 under inrikesministeriet. 

                                                        
15 Legal Aid Act, entered into force on 1 January 2006 ( prom.State Gazette, issue 79 of 4 October 2005) 
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Rättshjälp organiseras av NLAB och barråd. NLAB upprätthåller ett nationellt 
register över advokater som utses för att tillhandahålla juridiska tjänster i enlighet 
med domstolsregionerna i respektive distriktsdomstolar. Detta register är offentligt. 
Den utgörs av papper och elektroniska apparater och publiceras på Internet. 

 
Juridiska tjänster, medling eller förberedelse av handlingar för inlämning av 

ärenden lämnas till följande personer: 
• Till personer som uppfyller villkoren för socialt stöd enligt 

tillämpningsförordningen av lagen om socialt stöd. 
• Till personer som lämnas in i specialiserade institutioner som tillhandahåller 

socialt stöd - hus för äldre personer, centra för rehabilitering och social integration av 
funktionshindrade personer, centra för tillfälligt boende av hemlösa personer. 

• Familjer, släktingar eller närstående eller barn enligt barnskyddslagen. 
• till barn som placeras med fosterfamiljer eller med närstående eller utökade 

familjemedlemmar enligt det förfarande som fastställs i barnskyddslagen 
• Till barn i riskzonen enligt vad som anges i barnskyddslagen 
• Till personer enligt art. 143 och 144 i familjekoden och personer under 21 år 

i enlighet med rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om 
behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar och 
samarbetsfrågor som rör underhållsskyldigheter (EGT L 7/1 av den 10 januari 2009) 
och konventionen om internationell återhämtning av barnstöd och andra former av 
familjeunderhåll (EGT L 192/51, 22 juli 2011) 

• Att drabbas av sexuellt våld, våld i hemmet, eller människohandel, som inte 
kan betala och vill använda sig av en advokats. 

• Skyddsbehövande enligt det förfarande som fastställs i lagen om asyl och 
flyktingar, för vilka beviljandet av rättshjälp inte beror på annan rättslig grund. 

• Utlänningar för vilka en avvisande åtgärd har tillgripits, och utlänningar som 
upptagits vid en särskild anläggning för tillfälligt boende av utlänningar enligt 
förfarandet fastställt av utlänningar i Bulgarien, som inte kan betala och önskar 
utnyttja hjälp av en advokat. 

• Till personer som har blivit nekade eller återkallat status som en statslös 
person i republiken Bulgarien, eller för beviljande då status som statslös person har 
upphört. 

 
Omständigheter som anges ovan ska vara intygade av domstolsbeslut eller 

av handlingar utfärdade av respektive behöriga myndigheter, och genom 
deklarationen av familjens egendomsstatus, som godkänts av NLAB. 

För begäran om tillhandahållande av juridiska tjänster genom rättsprocessen 
saknas det angivna obligatoriska formuläret. Denna begäran ska adresseras av 
respektive part till domstolen där rättsprocessen är avhängig. Begäran kan 
formuleras som en fri text. Personen ska ange att han / hon inte har råd att betala 
utgifterna för ärendet samt att deklarera sin inkomst, anställningsstatus, 
egendomsstatus, familjestatus, eventuellt hans / hennes hälsotillstånd och andra 
omständigheter som skulle kunna grundas vid begäran om rättshjälp. Avslag på 
beviljande av rättshjälp ska överklagas enligt respektive processordning. 
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Nödvändiga dokument 
 
Vid inlämning av en ansökan om rättshjälp ska bulgariska medborgare lämna 

in följande handlingar16: 
• Deklaration för familje- och fastighetsstatus 
• Bevis för det belopp som erhållits av arbetstagarens ersättning eller inkomst 

från annan verksamhet av yrke, utförs av sökanden och av familjemedlemmarna. 
• Dokument som intygar en sjukdom eller funktionshinder om sökanden 

drabbas av dem 
• Andra dokument som intygar omständigheterna som begärts i ansökan om 

rättshjälp. 
Samma handlingar som nämns ovan måste lämnas in till det bulgariska 

justitiedepartementet när medborgare i Europeiska unionen i en annan EU-
medlemsstat ansöker om alla typer av rättshjälp. Ansökan om rättshjälp samt de 
handlingar som visar att sökanden uppfyller kraven för bestämmelsen måste 
översättas på bulgariska eller på ett annat officiellt språk i Europeiska 
gemenskapernas institutioner, vilket Republiken Bulgarien har angivit som 
acceptabelt inför Europeiska kommissionen. Det är inte nödvändigt att dessa 
dokument legaliseras. 

I brottmål är beslutet att den tilltalade inte kan betala advokatens avgift 
utfärdat av den myndighet som leder procedurstegen på grundval av egenskapen 
hos den person som ex officio konstaterats i det särskilda ärendet och av den ovan 
nämnda omständigheter. Vad gäller den privata anklagaren, civilkunden och den 
privata klaganden ska beslutet fattas enligt det förfarande som fastställs i art. 23, 
punkt 3 i lagen, baserat på faktorer som personens inkomst, hälsa och familjestatus 
etc. 

För att begära tillhandahållande av juridiska tjänster genom juridiskt ombud 
eller förberedelse av handlingar för att lämna ett ärende, ges bulgariska medborgare 
också möjlighet att bevisa för att de är i fallen enligt art. 2.1, punkterna 1 och 2 enligt 
lagen om rättshjälp, nämligen 

• En order av direktören för socialnämnden i bostad för att bevilja månatligt 
socialt stöd. Om personen inte har utnyttjat sin rätt att få månatligt socialt stöd enligt 
tillämpningsföreskrifterna för socialstödslagen, lämnar han till NLAB ett dokument 
utfärdat av direktören för socialtjänstedirektoratet som intygar att han eller hon 
uppfyller villkoren för beviljande månatligt socialt stöd 

• domstolsbeslut gällande barns familj eller 
• Ett dokument som intygar bostad för socialt stöd. 
I dessa fall fattas beslutet om rättshjälp av NLAB: s ordförande inom 14 dagar 

efter inlämnande av: information om beviljande av månatligt socialt stöd, 
domstolsavgörande för att barnet ska lämnas in för att anta familj eller intyg från 
Socialnämnden. Begäran om rättshjälp ska lämnas in till NLAB. Avslaget på 
rättshjälp meddelas sökanden och det kan överklagas enligt 
förvaltningsföreskrifterna. 

 

                                                        

16 For further information and downloading documents, please visit the internet site of 

European Judicial Atlas 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/la_fillingforms_bg_en.htm 
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Hur advokaten utses 
 
Domstolsbeslutet eller (NLAB) rättsakt skickas omedelbart till respektive 

advokatsamfund för förordnande av en advokat från det nationella registret över 
rättshjälp. Advokatsamfundets råd utser en lämplig advokat av vilken rättshjälp 
tillhandahålls. 

 
Vilka utgifter bärs enligt lagen om rättshjälp? 
 
Rättshjälp innefattar rätt att få en advokat kostnadsfritt. Om målsäganden inte 

kan betala arvoden och utgifterna i förfarandet kan han / hon ansöka om domstolen 
där ärendet är avhängigt om avgifts- och kostnadsfrihet. 

 
 
TYSKLAND 
 
I Tyskland kan brottsoffer, den så kallade "skadelidande", i princip 

representeras av en fritt vald advokat enligt, § 406 f kkp. Vem är skadelidande av ett 
brott enligt 395 KKP, kan också ansluta sig till åtalet i straffrättsliga förfarandena 
redan i fasen av den preliminära utredningen som gemensam käranden, § 406h 
KKP. Den gemensamma käranden måste kallas till huvudmötet, har rätt att delta i 
hela huvudförhandlingen, har rätt att avvisa en domare eller en expert, rätten att 
ställa frågor till vittnen och experter, rätten att lämna bevis, rätten att göra 
förklaringar och rätt att invända mot ordförandens order, 397 kkp. Offren måste 
informeras om dessa rättigheter så tidigt som möjligt, skriftligen och på ett språk de 
kan förstå, § 406i § 1 nr 2 CCP. 

 
På begäran av den gemensamma käranden kan en advokat efter eget val 

("gemensam käranderepresentant") utnämnas till honom. Advokaten måste utses 
kostnadsfritt på begäran av käranden om det är sexuellt brott eller människohandel 
eller om ett försök eller avslutat mord föreligger och nära släktingar vill ansluta sig till 
käranden, § 397a stycke 1 nr . 1 till 2 CCP. Detsamma gäller om brottet inbegriper 
allvarlig kroppsskada, könsstympning, rån, förföljelse, frihetsberövande, utpressning, 
gisslan, rån, allvarligt rån, grovt rån, utpressning eller rovdjur på bilister och 
brottsligheten ska klassificeras som ett brott och dessutom om brottet har lett till eller 
förväntas leda till allvarliga fysiska eller psykiska skador när det gäller den 
skadelidande, § 397a punkt 1 nr 3 CCP. Slutligen utnämns en advokat kostnadsfritt 
som medförvaltningsrepresentant vid sexuella övergrepp och misshandel av 
skyddade personer och i alla fall som tidigare nämnts om den skadade personen var 
under 18 år vid tidpunkten för brottet, § 397a Punkt 1 nr 4 och 5 KKP. 

 
Den advokat som utsetts av den skadelidande förblir ansvarig för hela 

förfarandet, det vill säga undersökningen och målet vid den nationella domstolen, 
och ändras inte om inte förtroendeförhållandet mellan den skadelidande och 
advokaten väsentligt störs. Då kan en ombeställning ske på begäran. 

 
I andra fall kan en advokat tilldelas den skadelidande vid ansökan från den 

skadelidande som kan ansöka om rättshjälp i civilrättsliga fall, det vill säga om han 
inte har tillräckliga ekonomiska resurser och om han inte heller kan försvara sina 
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intressen tillräckligt själv eller om detta inte kan förväntas av honom - särskilt när det 
gäller brott som våld i hemmet - § 397a Para. 2 CCP. 

 
Eftersom advokater arbetar på frilansbasis, får brottsbekämpande 

myndigheter inte göra särskilda rekommendationer om enskilda advokater. Brott för 
brottslighet kan dock hänvisas till en lista över tillgängliga advokater, som också 
finns tillgängliga via den lokala barföreningen. 

 
Åklagarmyndigheten och polisen är ansvariga för att informera brottsoffren om 

deras rättigheter i processen och domstolen i målet vid den nationella domstolen. 
Uppgifterna för brottsoffren sträcker sig också till rätten till ersättning eller 

ersättning för den skada som orsakats av brottet i brottmål mot den tilltalade, § 406i 
Abs. 1 Nr. 3a 5 CCP, eller i civilrättsliga förfaranden, § 406j Nr. 1 KKP, samt att 
ansöka om pensionskrav enligt OEG, § 406j Nr. 3 CCP. 

 
 
SVERIGE 
 
Enligt lagen om målsägandebiträde kommer ett juridiskt ombud att utses i 

vissa fall. Målsägandebiträdet är vanligtvis en advokat som är medlem i Svenska 
Advokatsamfundet. Svenska Advokatsamfundet tillhandahåller en utbildning, och 
domstolarna kommer oftast att utse en advokat som har genomgått viss utbildning. 
Ett målsägandebiträde förordnas av domstolen när en förundersökning har inletts, 
om det gäller brott enligt 6 kap. Brottsbalken (sexualbrott), brott enligt 3 kapitlet (brott 
mot liv eller hälsa) eller kapitel 4 (brott mot frihet och frid) om fängelse följer för 
brottet, om det med hänsyn till målsägandens personliga relation till den misstänkte, 
målsägandens personliga förhållanden eller andra omständigheter kan antas att 
målsäganden har ett särskilt behov av ett sådant biträde.  

 
 
Ett målsägandebiträde företräder brottsoffret genom hela juridiska processen, 

från början av förundersökningen till slutet av rättegången och kan bara bytas om det 
finns särskilt tillstånd eller särskilda skäl. Om byte av biträde har skett en gång, får 
nytt byte ske endast om det finns synnerliga skäl.  

 
- Juridisk hjälp från ett målsägandebiträde är kostnadsfritt för brottsoffer och 

kostnaderna betalas av staten. 
- Målsägandebiträde kan utses av en domstol eller om åklagaren eller den 

tilltalade har överklagat domen i ansvarsdelen. 
- Målsägandebiträdet ska tillvarata målsägandens intressen samt lämna råd 

och stöd till målsäganden. 
- Målsägandebiträdet skall bistå målsäganden med att föra talan om enskilt 

anspråk med anledning av brottet om detta inte görs av åklagaren.  
- Målsägandebiträdets roll är vidare att informera brottsoffret om 

rättsprocessen och vad som kommer att krävas av brottsoffret i samband med 
huvudförhandlingen. Målsägandebiträdet måste också presentera brottsoffrets 
uppfattning i olika frågor. 

- Målsägandebiträdet bistår brottsoffret vid polisutredningar och under muntlig 
förhandling vid domstolarna. 
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- Ett målsägandebiträde har en ovillkorlig rätt att delta i alla utfrågningar av 
brottsoffret. 

- I de fall där brottsoffret placeras i skyddat boende, kan ett 
målsägandebiträde i samarbete med personal vid det skyddade boendet och med 
eventuell tolk tillhandahålla ytterligare psykologiskt och juridiskt stöd för att minimera 
risk för att brottsoffret utsätts för ett nytt trauma på grund av sitt deltagande i 
rättegången. Det är viktigt att offret känner sig trygg och kan berätta sin historia så 
tydligt som möjligt. 

 
 
Särskild företrädare för barn 
 
När en förundersökning har inletts eller återupptagits i fråga om ett brott som 

kan leda till fängelse och har begåtts mot någon som är under 18 år, ska en särskild 
företrädare förordnas för barnet om en vårdnadshavare kan misstänkas för brottet, 
eller det kan befaras att en vårdnadshavare på grund av sitt förhållande till den som 
kan misstänkas för brottet inte kommer att ta till vara barnets rätt. 

  
En särskild företrädare skall, i stället för barnets vårdnadshavare, som 

ställföreträdare ta till vara barnets rätt under förundersökningen och i efterföljande 
rättegång. Företrädaren får dock inte väcka åtal och får inte heller väcka någon 
skadeståndstalan utan att ett allmänt åtal har väckts. 

 
Till särskild företrädare får en advokat, en biträdande jurist på advokatbyrå 

eller någon annan förordnas. Endast den får förordnas som på grund av sina 
kunskaper och erfarenheter samt personliga egenskaper är särskilt lämplig för 
uppdraget. Lag (1999:997) om särskild företrädare för barn, reglerar villkoren för när 
en särskild företrädare skall utses samt om den särskilda företrädarens uppgifter.  

 
 
Rättshjälp 
 
Rättshjälpsmyndigheten är en nationell myndighet som hanterar och reglerar 

rättshjälp enligt lagen (1996: 1619) om rättshjälp, det vill säga juridisk hjälp som 
bekostas av det allmänna.  

 
 
 
 
 
 
2. JURIDISK RÅDGIVNING 
 
Ideella organisationer som erbjuder juridisk rådgivning: Scandinavian Human 

Rights Lawyers 
 
Advokater som erbjuder juridisk rådgivning i brottmål, mål som rör sexuella 

övergrepp, våld i nära relationer, hedersvåld mm.: Advokatsamfundets lista över 
advokater, välj verksamhetsinriktning https://www.advokatsamfundet.se/  
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3. UNDVIKA ÅTERVIKTIMISERING I DEN RÄTTSLIGA PROCESSEN 
 
De rättsliga myndigheterna har viktiga roller att spela när det gäller att stödja 

brottsoffer. Brottsoffer har unika perspektiv, värdefulla insikter och starka känslor 
gällande brottet. Att hantera alla angelägenheter gällande brottsoffers rättigheter 
effektivt, är inte bara nödvändigt för brottsoffer och deras familjer, det är också i 
samhällets intresse. 

  
Alltför ofta rapporterar brottsoffer att de utsatts för sekundär viktimisering 

under den rättsliga processen. Det finns flera faktorer som påverkar hur brottsoffer 
upplever rättsväsendet, hur de behandlas under rättsprocessen och hur mycket 
kontroll och delaktighet de upplever under processen.  

 
Rekommendationer för jurister, advokater, poliser, åklagare och domare 

som kommer i kontakt med brottsoffer: 
 

- Presentera dig själv och din roll i det rättsliga förfarandet. 
- Initiera gradvis konversationen med brottsoffer; uppmuntra och uppskatta 

deras engagemang i den rättsliga processen. 
- Förklara enkelt när du går igenom den juridiska processen, använd enkla ord 

och fraser. 
- Förklara för brottsoffret att informationen kommer att förbli konfidentiell och 

betona att brottsoffer kan tala fritt och öppet med advokat / polis / åklagare / 
domare.  

- Om ett brottsoffer inte talar språket i det land där rättegången äger rum, har 
brottsoffret rätt till en tolk som behandlar brottsoffret med respekt. 

- Fråga från början om brottsoffret skulle känna sig mer bekvämt att prata med 
en jurist som är av samma kön. 

- Om brottsoffret och den tilltalade inte kan vara i samma rum, kan tekniska 
audio-video-medel användas. 

- Undvik upprepade utfrågningar av brottsoffret. 
- Använd möjligheten att hålla rättegången utan allmänhetens närvaro, bakom 

lyckta dörrar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
28 

 

 

KAPITEL V 
DEN JURIDISKA PROCESSEN I BROTTMÅL I NATIONELLA OCH 

GRÄNSÖVERSKRIDANDE MÅL, I RUMÄNIEN, BULGARIEN, TYSKLAND, 
SVERIGE 

 
 
RUMÄNIEN 
 
Brottsoffer i brottmål har möjlighet att delta i det rättsliga förfarandet som 

skadelidande part, som civil part eller bara som vittne. Dessutom beviljar New 
Criminal Procedure Code (NCPC) den skadelidande som deltar i rättsliga 
förfaranden samt den person som väcker en civilrättslig talan, vittnet i straffrättslig 
prövning, flertalet rättigheter och skyldigheter beroende på kvaliteten i vilken han / 
hon deltar i straffrättsliga förfarandet. 

 
Det rättsliga förfarandet börjar med brottsoffrets rätt att få information om sina 

alternativ från det första rättsliga organet de möter (det kan vara polisen eller 
åklagarmyndigheten). Den första instansen har följande skyldigheter: att informera 
offren om de tjänster som tillhandahåller psykologisk rådgivning, villkoren och 
förfarandet för att beviljas kostnadsfri rättshjälp, även villkoren och förfarandet för att 
få ekonomisk ersättning och att presenteras bestämmelserna i lag nr. 682/2002 om 
skydd av vittnen. 

 
Nästa steg i rättsliga förfarandena representeras av inlämnandet av 

klagomålet eller tidigare klagomål, som tidigare förklarats i kapitel 2, avsnitt 1, steg 
som följdes av att undersökningen inleddes. 

 
Konst. 81 § 2 i NCPC ger möjlighet till att den person som lidit en fysisk 

skada, en materiell eller moralisk skada för vilken straffrättsliga förfaranden initieras 
ex officio inte vill ansluta sig till straffrättsliga förfaranden, ska han informera 
domstolen kropp i detta avseende; Om domstolen anser det nödvändigt, kommer det 
att höra personen som ett vittne. 

 
Som vi tidigare visat i samma kapitel, har brottsoffer rätt att samråda med 

medlare, i de fall som är tillåtna enligt lag. Medling utgör ett sätt att lösa konflikten 
med vänlighet, med hjälp av en tredjepartsmedlare. Detta kan endast göras med 
samtycke från de berörda parterna. Under rättegångens ansvarsdel kan medling 
endast ske för brott som enligt lagen upphäver förundersökningen eller parternas 
avstämning av ansvar. Förlikningsavtalet kan också endast ingås med avseende på 
civilrättsliga åtgärder om ersättningsfrågan, i vilket fall den rättegången kommer att 
fortsätta. 

 
Förundersökningen återföljs av om åklagaren bestämmer sig för att fortsätta 

med åtal. 
 
Särskilda skyddsåtgärder kan vidtas för att ge brottsoffer säkerhet både under 

förundersökningen och rättegången, när villkoren enligt lag är uppfyllda. NCPC 
definierar begreppet hotat vittne. Om det finns en rimlig misstanke om ett vittnes eller 
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en familjemedlems liv, fysiska integritet, frihet, tillgångar eller yrkesverksamhet kan 
äventyras till följd av de uppgifter som de avlämnat till rättsliga organ, ska de 
behöriga domstolarna bevilja dem status som hotat vittne och ska beställa en eller 
flera av de skyddsåtgärder som fastställs i art. 126 (skyddsåtgärder under 
brottsutredningen) eller Art. 127 (skyddsåtgärder beställda under rättegången), i 
förekommande fall. 

 
Under rättegången, en gång då statusen för hotad vittne beviljades, ska 

domstolen besluta om tillämpning av en eller flera av följande åtgärder: a) Bevakning 
och vakt av vittnet "bosättning eller tillhandahållande av ett tillfälligt bostadsutrymme 
b) åtföljande och skydd för vittnet eller deras familjemedlemmar under resor c) 
Avslutade domstolsmöten under hörseln av vittnen. d) Hörsel av vittnen utan att de 
är fysiskt närvarande i domstolsrummet, via audio-videoöverföringsenheter, med röst 
och bild snedvridna, när de övriga åtgärderna inte är tillräckliga. e) skydd av 
identitetsdata genom att utfärda en pseudonym enligt vilken vittnet ska vittna. 

 
Brottsoffer kan bli föremål för en rättsmedicinsk prövning under det 

straffrättsliga åtalet för att fastställa spår av ett brott (artikel 189 i straffprocesslagen), 
en rättsmedicinsk expertis kan fastställa tidpunkten enligt art. 172 i NCPC, 180 och 
181 i NCPC. 

Brottsoffer för människohandel kan erhålla en rad särskilda åtgärder, som 
beskrivs i lag nr. 678/2001 om förebyggande och bekämpning av 
människohandel, inbegripet: skydd av integritet och identitet rätten till fysisk, 
psykologisk och social rehabilitering. Skydd och specialhjälp av minderåriga enligt 
deras ålder det psykologiska stöd som krävs för social integration. Lag 678/2001 
innehåller också flera procedurbestämmelser som säkerställer en mer lämplig ram 
för motverkande av människohandel i allmänhet och barnhandel i synnerhet och för 
att säkerställa den skadade personens säkerhet: Huvudförhanding hålls inte 
offentligt i samband med barnhandel eller barnpornografi, och särskilt skydd erbjuds 
till offren inklusive skydd av privatlivet och integritet17. Polisens fysiska skydd, 
tillhandahållande av identitetshandlingar från rumänska diplomatiska beskickningar, 
information, rådgivning och tillfälligt boende i specialcentra ges på begäran (kapitel 
5). 

 
Också i fall där brotten enligt kapitel VII i avdelning I i den särskilda delen av 

den nya strafflagen och i fall där brottslingar med syfte att underlätta olaglig 
bosättning i Rumänien, föreskrivs i art. 264 i den nya strafflagen och barnpornografi, 
som tillhandahålls av Art. 374 i NCC ska förhör av en minderårig under 14 år göras i 
närvaro av minst en förälder eller juridiskt ombud närvaro av en psykolog eller en 
företrädare från socialt bistånd och barnskydd är obligatoriskt. 

 
En särskild del av den straffrättsliga rättegången för denna typ av brott är 

förenad med rättshjälp. Till exempel att brottsoffer för människohandel har rätt till 
hjälp för att stödja sina anspråk och civilrättsliga krav mot de förövare som begått 
brott mot människohandel. 

 
En åtskillnad måste göras mellan obligatorisk juridisk rådgivning (som 

förordnas av domstolen på eget initiativ från det ögonblick då målet mottagits, 

                                                        
17 Art 24 (1) 
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utfärdat ett brev till den lokala advokatföreningen enligt artikel 44 i lag nr 678 / 2001, 
för minderåriga anses också bestämmelserna i artikel 93 punkt 4 NCPC) om fri 
juridisk rådgivning, beviljad enligt bestämmelserna i kapitel IV i lag nr. 211/2004. 

 
Vad gäller ersättningsfrågan har brottsoffer två alternativ: de kan väcka 

civilrättsliga anspråk inför domstolen och begära ekonomisk ersättning enligt lag nr 
211/2004. 

Den civila åtgärden genomförs av brottsoffer eller av deras ombud, som blir 
part mot svaranden och i förekommande fall gentemot parten med civilansvar och 
syftar till att fastställa det civilrättsliga ansvaret för skadeståndsansvar för de 
personer som är ansvariga enligt civilrätten orsakad av att ha begått en handling 
som är föremål för kriminell handling. 

Den ekonomiska ersättningen regleras i detalj i kapitel 5 i lag nr. 211/2014 
införande av vissa åtgärder för att skydda brottsoffer. Dessutom beviljas det på 
begäran till följande kategorier av offer, enligt artikel 21 i ovannämnda lag: 

 
a) Brottsoffer utsatta för mordförsök uppräknat enligt artiklarna 188 och 189 i 

strafflagen, brottsoffer för kroppsskada, enligt artikel 194 i strafflagen, offer för ett 
brott som begåtts med syfte att leda till kroppsskada mot brottsoffret, våldtäkt, 
samlag med ett minderårig och sexuellt övergrepp som föreskrivs i artiklarna 218-
220 i strafflagen, människohandel och minderåriga enligt artiklarna 210 och 211 i 
strafflagen, terrorism samt eventuella annat brott begåtts med avsikt och våld 

b) Barn och anhöriga till personer som avlidit till följd av de brott som 
föreskrivs i art. 21 § 1. 

 
Således beviljas den ekonomiska ersättningen endast brottsoffer om han eller 

hon anmält brottet till polis eller åklagare inom 60 dagar efter brottets datum. När det 
gäller de brottsoffer som avses i art. 21 par. (1) eller b) 60-dagarsperioden ska 
beräknas från det datum då brottsoffret blev medveten om brottet, eller om 
brottsoffret var fysiskt eller psykiskt oförmöget att rapportera till myndigheterna ska 
60-dagarsperioden beräknas från det datum då tillståndet om omöjlighet upphörde. 

 
Om gärningsmannen är känd kan en ekonomisk ersättning beviljas 

brottsoffret om följande villkor är uppfyllda: 
a) brottsoffret lämnade kravet på ekonomisk ersättning inom ett år och 

således 
- från och med dagen för den slutgiltiga domen av domstolen, dömande eller 

frikännande av svaranden, i de fall som anges i art. 16 p (1) b) -d) och beviljade civil 
ersättning eller uppsägning av förfarandena i de fall som anges i art. 16 par. (1) tänd. 
f) och h) hos NCPC 

- från det datum då åklagaren beslutade om nedläggning, i de fall som 
föreskrivs i art. 16 par. (1) tänd. b), c), d), f) och h) i NCPC; 

a) Brottsoffret lämnade ett civilrättsligt anspråk i straffrättsliga förfaranden, 
utom när avgifterna nedlagts med stöd av artikel 315.1 a) KKP; 

b) gärningsmannen är i konkurs eller insolvent 
c) Brottsoffret fick inte full ersättning för förlusterna från en försäkringsgivare. 
Om förövaren är okänd kan brottsoffret göra anspråk på ekonomisk ersättning 

inom tre år av brottet om kraven i artikel 24.1 d är uppfyllda. 
Internationellt samarbete är ett viktigt verktyg för dessa typer av brott. Med 

tanke på de många fall av kriminella gärningar utförs av nätverk som verkar på flera 
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staters territorium, samt den exklusiva behörigheten att utföra brottsutredningar i 
samband med organiserad brottslighet och terrorismutredning, representerar DIICOT 
den rumänska myndigheten som deltar i genomförandet i det internationella rättsliga 
samarbete i denna fråga. 

Poliscentrum (CCPI) – led av en underordnad generaldirektör för den 
rumänska polisen, är specialiserat på utbyte av operativ information på området för 
bekämpning av brottslighet på internationell nivå. CCPI samlar följande 
internationella polissamarbeteskanaler: INTERPOL, Europol, Sirens 
informationssystem, samt beskickningar och rumänska kontaktpersoner 
ackrediterade utomlands samt utlänningar ackrediterade i Rumänien. Enheten mot 
människohandel arbetar kontinuerligt med andra enheter och organisationer i EU: s 
medlemsstater för att underlätta brottsoffrens tillgång till de rättigheter som föreskrivs 
i lagen i det transnationella referensprogrammet samt att samordna medverkan av 
offer för människohandel straffrättsliga förfaranden från utlandet. Genom att uppfylla 
den nationella tillsynsmannens roll som likvärdig mekanism samarbetar byrån också 
med EU-institutioner eller liknande organ inom det nationella nätverket för nationella 
rapportörer. 

 
En europeisk utredningsorder är också en ny mekanism för samarbete i 

gränsöverskridande förfarande. Den kan utfärdas av åklagaren eller domaren under 
utredningen (direktiv 2014/41 / EU om den europeiska utredningsordern som trädde i 
kraft i maj 2017). Direktivet omfattar nästan alla undersökande åtgärder som att 
intervjua vittnen, inhämta information eller bevis som redan finns i den verkställande 
myndighetens innehav, och (med ytterligare skyddsåtgärder) avlyssning av 
telekommunikation samt information om och övervakning av bankkonton. 

 
 
BULGARIEN 
 
Den bulgariska rättsprocessen har två steg - före rättegång och rättegång. 
 
Föregångsförfarandet syftar till att genom undersökning inhämta bevis för att 

antingen bekräfta eller förneka ett antagande att en viss person har begått ett visst 
brott. Utredningen utförs genom att utreda domare eller utreda poliser under ledning 
av en åklagare. Målsättningen är att förbereda och bistå åklagaren vid beslut om 
huruvida man ska inlämna och motivera avgifter i domstolen mot den anklagade 
personen eller att avsluta förfarandet. 

 
Rättegången börjar med att åtal inges vid domstolen mot en person. 

Försvarsadvokaten har samma processuella rättigheter som den tilltalade och 
åklagaren. Domstolen granskar bevisning som åberopats av åklagaren, men det kan 
på parternas begäran eller på eget initiativ samlas in nya bevis. 

 
Rättegången avslutas med en dom, som antingen är friande eller fällande. 
 
Förundersökning (inklusive att ta upp avgifter och ifrågasätta) 
Utredningsmyndigheterna försöker samla in bevis som kommer att bevisa 

eller förkasta om ett brott har begåtts. Om tillräckligt med bevis finns ör att stödja 
antagandet att en viss person har begått brottet, måste utredaren meddela den 
personen skriftligen. Personen måste underteckna anmälan. Omedelbart därefter 
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måste tjänstemannen underrätta gärningsmannen om sina rättigheter under 
undersökningen. Ett dokument som anger att gärningsmannen har informerats om 
sina rättigheter kommer att undertecknas. Strax efter det förhörs den anklagade 
personen. 

 
Domstolsförhandling om kvarhållande 
I princip bestämmer åklagaren om vilken åtgärd som ska vidtas för att 

förhindra skatteflykt. Men om åklagaren beslutar att åtgärden för att förhindra 
skatteflykt ska vara kvarhållande eller husarrest, åklagaren lämnar åklagaren en 
sådan begäran till domstolen och ser till att svaranden framträder inför domstolen. 

 
Förberedelse av målet hos åklagaren 
När utredningen är avslutad skickar utredningsansvarig det samlade beviset 

till en åklagare. Åklagaren granskar bevisen och avgör om det antas att ett brott har 
begåtts har bevisats bortom ett rimligt tvivel. Först då kan åklagaren väckas vid 
domstolen. Annars avslår åklagaren fallet. 

 
Tolkning 
Tolkkommer att förordnas för att hjälpa personer som är involverade i 

processen. Om förövaren eller vittnet / brottsofferet inte talar det bulgariska språket 
kommer tolk att tilldelas kostnadsfritt. 

 
 
Information som ges till offret 
 
Inrikesministeriet, polis och åklagare skall omedelbart informera 

brottsoffer om: 
• Rätten till tillgång till sjukvård, de organisationer som brottsoffer kan 

hänvisas till, fri psykologisk hjälp och stöd samt om någon form av specialiserad 
hjälp till brottsoffer har rätt att erhålla. 

• Rätt till rättshjälp, de tjänster som brottsoffret kan vända för att utöva denna 
rättighet och villkoren för att få rättshjälp kostnadsfritt. 

• De tjänster som ett brott kan rapporteras till, förfarandena efter en sådan 
rapport och vilka typer av åtgärder som ett brottsoffer kan ta enligt gällande villkor 
och förfaranden. 

• De organ som en signal om överträdelse av brottsoffrets rättigheter från den 
behöriga myndighet som verkställer i brottmål kan skickas till. 

• brottsoffrets rättigheter i straffprocessen och möjligheterna att delta i det 
• De tjänster som brottsoffren kan vända sig till för att skydda sig själva och 

deras släktingar samt villkoren för att få sådant skydd. 
• De tjänster som brottsoffret kan göra för ekonomisk ersättning från staten, 

samt villkoren för att få sådan ersättning. 
• möjliga sätt att skydda offerets rättigheter och intressen om brottsoffer är 

utländskt och utsätts för brott som begås i Republiken Bulgarien, 
• möjliga sätt att skydda brottsofferets rättigheter och intressen om han / hon 

är offer för brott i ett annat land och de tjänster som han / hon kan vända sig till i 
sådana fall. 
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I samband med förfarandet före rättegången ska åklagaren övervaka 
utförandet av uppgifter som utredningsmyndigheterna har tillhandahållit om 
brottsofferets rättigheter efterlevs. 

 
Vid anmälan skall brottsoffer informeras om sina rättigheter och hänsyn skall 

tas till hans / hennes tillstånd och ålder. 
 
Anmälan ska göras muntligen och skriftligt med hjälp av ett standardformulär 

på ett språk som brottsoffret förstår. Ett protokoll skall upprättas för anmälan i två 
exemplar, som ska registreras i enlighet med det förfarande som fastställts av den 
berörda organisationen eller organisationen. En kopia av protokollet och blanketten 
ska tilldelas brottsoffret. 

 
Brottsoffer vid rättegångsförfarandet 
 
Förundersökningsförfarandet ska inledas om det finns en rättslig grund och 

tillräckliga uppgifter för ett begånget brott. Den institution som inleder ett 
Förundersökningsförfarande skall omedelbart att undersöka om brottsoffret har 
angivit en adress för handlingar. 

 
I de fall som föreskrivs i strafflagens särskilda del ska förhandlingsproceduren 

inledas vid anklagarens klagomål och får inte avslutas enligt art. 24, par. 1, punkt 9 
från straffprocedurens. 

 
Klagomålet ska innehålla uppgifter om den klagande och ska undertecknas av 

honom / henne. Ingen avgift ska betalas vid inlämning av klagomålet. 
 
I förundersökningsförfarandet har brottsoffret. följande rättigheter: 
- informeras om sina rättigheter i brottmål 
- att få skydd för och släktingars säkerhet 
- att bli informerad om det rättsliga förfaranden 
- att delta i förfarandet, vilket fastställs i straffprocesslagen 
- göra framställningar, anmärkningar och invändningar till domstolen 
- att överklaga de handlingar som leder till upphävande eller upphävande av 

rättsliga förfaranden. 
- att ha en advokat, målsägandebiträde 
 
I domstolsförfarandet har offret följande rättigheter: 
- att delta som en privat klagande. 
En ansökan om deltagande i förfarandet som privat klagande kan vara 

muntligt eller skriftligt. Ansökan måste innehålla uppgifter om den person som 
lämnar in den och om de omständigheter som den bygger på. Ansökan ska ske 
senast vid inledandet av domstolsutredningen vid förstainstansrätten. 

- att delta som en privatklagande när brottet åtalas på ett klagomål av offret 
och inte ex officio. 

Klagomålet måste skrivas och innehålla uppgifter om klaganden, den person 
till vilken den är inlagd och omständigheterna för brottet. Ett dokument för en betald 
statsavgift måste bifogas klagomålet. Klagomålet måste vara undertecknat av 
avsändaren. Klagomålet måste lämnas in inom sex månader efter det att offret blev 
medveten om brottet eller den dag då offret mottogs ett meddelande om att 
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förfarandet före rättegången avslutades med motiveringen att brottet åtalas på 
offrets klagomål. 

- att delta med ett civilrättslig anspråk för att kompensera skadorna från 
brottet. 

Den civilrättsliga skadeståndsansökan kan inte föras in i brottmålet 
förfaranden när den är införd enligt civilprocessen. 

 
Rätten att lämna in en signal om brott mot rättigheter av behörigt organ under 

straffprocessen 
 
I händelse av brott mot brottsoffrets rättigheter under processen kan 

brottsoffret signalera på följande sätt: 
- Övervakningsanklagaren under förfarandet före rättegången 
- Åklagare från åklagarmyndigheten i förhandlingsförfarandena. 
- En behörig åklagare i domstolen under rättegången. 
Rätten för brottsoffret att få skydd för sig själv och släktingar, villkoren och 

förfarandet för att få sådant skydd 
Efter åklagarens förslag eller på brottsoffret begäran kan respektive 

förstainstansrätt förbjuda den tilltalade: 
1. Att närma sig brottsoffret direkt 
2. Att ta kontakt med brottsoffret i vilken form som helst, även via telefon, via 

elektronisk eller vanlig post och fax. 
3. För att komma in i vissa områden, regioner eller platser där offret bor eller 

besöker. 
 
Domstolen meddelar brottsoffret om möjligheten att utfärda en europeisk 

skyddsorder. 
 
Skydd av vittnet / brottsoffret 
- Åklagaren, den rapporterande domaren eller domstolen på vittnesförfrågan 

eller med dennes samtycke ska vidta åtgärder för att skydda honom / henne, om det 
finns tillräckliga skäl att anta att det som ett resultat av att ha vittnat har uppstått eller 
kan uppstå en verklig fara för vittnes, livets, hälsa eller äganderätt, hans eller hennes 
anhängare, efterkommande, syskon, eller personer som han / hon är i särskilt nära 
relationer med. 

 
Vittnets skydd skall vara tillfälligt och ska uppnås genom att personlig fysisk 

bevakning beviljas av inrikesministeriets organ och håller sin identitet hemlig. 
 
Åtgärden för personlighetsbevakning av anhängare, efterkommande, bröder 

eller systrar, make eller personer som han / hon är i särskilt nära förbindelser med 
sitt samtycke eller med samtycke från deras juridiska ombud. 

Inom en trettioårsperiod från den åtgärd som vidtas enligt detta förfarande kan 
åklagaren eller referenten föreslå att personer införs i skyddsprogrammet under 
förutsättning och efter förordningen skyddet av de personer som hotas i samband 
med brott. 

 
Detta förfarande är tillämpligt vid straffrättsliga förfaranden för allvarliga 

avsiktliga brott av allmänt slag och för alla brott som begåtts i beslutet eller i enlighet 
med ett beslut av en organiserad brottslig grupp. 
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Särskilt skydd av personer som hotas i samband med straffprocesslagen kan 

erhållas från följande personer i straffprocesser: vittne, privat åklagare, civilmakt och 
personer som är direkt relaterade till dem - upphovsmän, efterkommande, syskon, 
makar eller personer med vilka de är i en särskilt nära relation. 

Inkluderingen i skyddsprogrammet är på förslag av distriktsåklagaren till 
åklagarmyndigheten och i domstolsförfarandet. 

 
Skyddsbegäran ska göras ex officio eller på begäran av den hotade 

personen, polis / åklagare eller övervakningsanklagaren. Om förslaget inte kommer 
från personen i fara är hans / hennes uttryckliga skriftliga medgivande också 
nödvändigt. Åklagarmyndighetens beslut eller säkerhetsrådets beslut ska meddelas 
den föreslagna myndigheten genom allmänna åklagarkammaren. 

 
Innehållet i programmet görs genom ingående av ett skriftligt avtal mellan 

skyddsorganet den hotade personen eller vårdnadshavaren om han / hon är 
oförmögen. 

 
Brott mot brottsoffer i gränsöverskridande situationer 
 
Bulgariska medborgare som har blivit offer för brott på en medlemsstats 

territorium 
Republiken Bulgariens uppdrag (ambassader och konsulära tjänster) i 

Europeiska unionens medlemsstater ska skriftligen underrätta de bulgariska 
medborgare som är närvarande där och som har lidit brott på mottagarstatens 
territorium till de behöriga myndigheterna i det landet till vilka de kan hänvisas till 
hjälp och ekonomisk ersättning. För möjligheten att ansöka om ekonomisk ersättning 
till respektive behörig myndighet genom det nationella rådet för bistånd och 
ersättning för brottsoffer vid Justitiedepartement, liksom villkoren och förfarandet för 
att erhålla den olika typen av bistånd i Bulgarien. 

 
Medborgare i andra länder som har utsatts för av brott i Bulgariens 
Det nationella rådet för bistånd och ersättning för brottsoffer vid 

justitieministeriet ger bistånd till utländska medborgare som är lagligen bosatta i 
Bulgarien enligt villkoren för stöd och ekonomisk ersättning till brottsoffer. 
Nationalrådet accepterar och beslutar om ansökningar om ekonomisk ersättning 
som lämnats av utländska medborgare som lagligen är bosatta i Bulgarien. 

 
Ekonomisk kompensation 
Finansiell ersättning enligt lagen om brottsoffer och ersättning till brottsoffer 

(CVAFCA) ska tillhandahållas för de brott som anges i art. 3 3 st i lagen: 
1. terrorism mordförsök, mord; grov kroppsskada sexuella övergrepp; våldtäkt; 

människohandel 
2. Ett brott som begåtts genom en order eller ett beslut av en organiserad 

grupp kriminella 
3. eller annat allvarligt förebyggande brott som leder till dödsfall eller allvarlig 

kroppsskada, som konsekvenser av brott som definieras i stadgan. 
Brottsoffren som har lidit skador på fast egendom kan få ekonomisk ersättning 

enligt villkoren som fastställts av lagen om brottsoffer och ekonomisk ersättning. Om 
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ett brottsoffer har dött till följd av ett brott, ska brottsoffer rätt till ekonomisk ersättning 
överföras till brottsoffer arvingar, eller sambo. 

 
Brottsoffer ska förvärva sin rätt att söka ekonomisk ersättning enligt 

lagen om brottsofferoffer och ekonomisk kompensation efter det att 
straffrättsliga förfaranden har slutförts med ett effektivt rättsmedel för 
myndigheterna i domstolen: 

1. En dom, bland annat i fall som vid svarandens frånvaro. 
2. Avtalet om att avgöra målet i förundersökningen. 
3. Ett åklagarmyndighet genom vilket ett brottmål upphör, utom i de fall där 

förfarandena upphörde eftersom det enligt lagen inte utgjorde ett brott eller 
överträdelse. 

4. Ett åklagarmyndighets med vilket ett straffrättsligt förfarande avvisas på 
grund av att brottet inte har identifierats. 

 
VIKTIG! Ansökan om ekonomisk ersättning ska överlämnas inom ett år efter 

det att domen har trätt i kraft. Nationalrådets webbplats www.compensation.bg. 
 
Finansiell ersättning ska täcka, gemensamt eller separat, ekonomiska 

skadestånd som direkt orsakas av ett brott och består av: 
1. Sjukvårdskostnader, med undantag för utgifter som omfattas av National 

Health Insurance Funds budget. 
2. Förlorad inkomst 
3. Juridiska avgifter och rättegångskostnader 
4. Förlorat stöd till anhöriga 
5. begravningskostnader 
6. Övriga ekonomiska skador. 
Alla egendomsskador bevisas av offren med hjälp av kostnadsbevisande 

dokument! 
 
Kostnadsfri psykologiskt samråd och hjälp 
 
Ansökan om tillhandahållande av kostnadsfri psykologiskt stöd ska innehålla: 

Brottsoffer fullständiga namn, medborgarskap, födelsedatum och födelseort, 
permanent och nuvarande adress datum, plats och omständigheter för brottets 
åtagande det datum då brottsoffret anmälde brottet till de behöriga myndigheterna. 
Kopior av de handlingar som intygar uppgifterna som anges i den ska bifogas 
ansökan. 

För mer information kan offret vända sig till www.compensation.bg. 
 
TYSKLAND 
 
Särskilda kännetecken vid straffrättsliga förfaranden vid våld i hemmet 
Om den specifika brottsligheten är nyare, inleds undersökningsförfarandet på 

grundval av avgifter som brottsoffer, tredje part eller på grund av andra institutioner 
har ålagt. I akuta fall initieras vanligtvis förundersöknings av brottsoffret själv eller av 
vittnen till polisen. Polisen skiljer den påstådda gärningsmannen från det påstådda 
brottsoffer och utvisar gärningsmannen om de anser att det finns ytterligare fara för 
att brottsoffret eller andra i familjen är i fara. Polisen informerar brottsoffer om sina 
rättigheter och kommer proaktivt att kontakta brottsoffer. På plats kommer polisen att 
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utföra den nödvändiga säkerställandet av bevis och vid behov inleda ytterligare 
omedelbara åtgärder, såsom medicinsk besiktning.  

 
Polisen informerar också offret om utvisningens varaktighet och effekter och 

påpekar att brottsoffer för sin fortsatta säkerhet kan ansöka om skyddsåtgärd i 
enlighet med lagen om skydd mot våld. Motsvarande informationsmaterial kommer 
att överlämnas till brottsoffer av polisen. När utredningen fortsätter kallas brottsoffret 
av polisen som ett vittne ett faktablad överlämnas för information om brottsoffrets 
rättigheter. Om det är nödvändigt ska polisen ordna en läkarundersökning av 
brottsoffer för att få bevis på brottsoffrets kropp. Polisen kan höra ytterligare vittnen 
och säkra andra bevis. Polisen skickar filerna till åklagarmyndigheten, som ansvarig 
för förundersökningen. Eftersom brottsoffer som är utsatta för våld i hemmet ofta inte 
längre är intresserade av att den anklagade straffas efter en betänketid, undersöker 
åklagarmyndigheten också möjligheten att avsluta förfarandet utan skadestånd och 
straff. För detta ändamål får åklagaren en rapport från den anklagades försvarare 
och en rapport om brottsoffrets situation. På grundval av detta kan 
åklagarmyndigheten, med samtycke från den tilltalade och domstolen, tillfälligt 
avbryta förfarandet med villkor i fall av mindre fel. Sådana villkor kan innefatta 
betalning av ekonomisk ersättning, genomförande av social 

utbildning för att ta ansvar och förändra beteende ("förövarens arbete") eller 
genomförandet av en social kurs. Om den anklagade uppfyller det villkor som ålagts 
honom inom sex månader (inom ett år när det gäller en social utbildning), ska 
stadsförvaltningen avsluta förfarandet. Annars kan talan väckas i domstol. 

 
I målet vid den nationella domstolen kan även domstolen, med tilltalade 

samtycke och åklagarmyndigheten, avsluta förfarandet vid bevisupptagning. Om den 
tilltalade är dömd, har domstolen möjlighet att tillfälligt upphäva bötesbeloppet eller 
verkställigheten av straff under en viss tid. I sådana fall kan domstolen, inom ramen 
för dessa förhållandena eller de dömda personernas instruktioner, besluta att ersätta 
den skada som brottsoffret lidit i (små) belopp. Den tilltalade kan också vara skyldig 
att delta i en social utbildning inom ramen för provet. 

Genomförandet av sociala kurser ("förövarens arbete") för att ta ansvar och 
förändringsbeteende hos gärningsmannen har utvecklats i Tyskland de senaste tio 
åren på grund av att offren inte behöver ge upp det befintliga förhållandet på grund 
av våld i hemmet, men för att säkerställa att våldet från hemmet hos 
gärningsmannen är avslutat. Genomförandet av dessa sociala kurser är bunden till 
vissa standarder och utförs av specialförövares arbetslokaler. 

 
Om det i händelse av våld i hemmet när det finns risk att upprepade 

våldsbrott begås, kan offret ansöka om ett tillfälligt förbud ("skyddsbeslut") i enlighet 
med §§ 1, 2 i lagen om skydd mot våld i tingsrätten. Detta är begränsat i tid av och 
innehåller vad brottsoffret begärt mot gärningsmannen. Detta kan vara ett förbud mot 
kontakt med offret, även via telekommunikation, eller ett krav på att gärningsmannen 
inte får närma sig brottsoffer på ett avstånd som är mindre än det som domstolen 
bestämt. Det interimistiska förbudet ska upphävas av gäldenären på brottsoffer 
begäran för att den ska träda i kraft. Varje sådan skyddsorder innehåller också en 
anteckning om att förövaren är skyldig att åtalas i enlighet med 4 § i 
våldsskyddslagen om de åtgärder som beställts bryts. I sådana fall måste brottsoffer 
informera åklagarmyndigheten eller polisen, som sedan ska inleda en ny 
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förundersökning. Samtidigt kan brottsoffret inleda den civila talan av skyddsordern 
vid domstolen och lämna in en ansökan om böter eller frihetsberövande. 

 
Särdragen i straffrättsliga förfaranden vid gränsöverskridande brott 
I samband med gränsöverskridande brott, särskilt när det gäller 

människohandel, barn, könsstympning och tvångsäktenskap, finns det olika särdrag 
när det gäller identifiering och säkerhet för offer. Detta gäller särskilt för identifiering 
av brottsoffer. Många förfaranden initieras som ett resultat av förundersökningar. 
Datumet för bestämning av offerstatus ska vara det datum då den behöriga 
personen har legitima skäl att tro att en person kan vara offer.  

 
Åklagarmyndigheten eller brottmålsdomstolen kan då i princip arbeta med 

invandringsmyndigheterna för att säkerställa att offer för människohandel får 
uppehållstillstånd under det straffrättsliga förfarandet för humanitära skäl. Utan 
brottsoffrets uppgifter det skulle bli svårare att klargöra sakens omständigheter och 
om brottsoffret brutit samband med den anklagade och förklarat sin vilja att vittna 
brottet, § 25 punkterna 4a och 4b i Uppehållslagen. Denna reflektionsperiod får inte 
bero på brottsoffrets vilja att samarbeta. Under denna tid har brottsoffret rätt att 
skyddas mot utvisning. Brottsoffret bör återhämta sig under denna tid. Polisen och 
åklagarmyndigheten uppmärksammar sig därför på specialiserade brottsoffrets för 
stöd till människohandel. För särskilt utsatta offer för gränsöverskridande brott har 
polisen särskilda skyddsåtgärder mot fara mot liv och lem i enlighet med 
Zeugenschutz-Harmonisierungsgesetz (ZSHG) och åtgärder som liknar vittnesskydd 
under tillämpningen av denna lag . Enligt lagen om offerkompensation (OEG) har 
utlänningar som har blivit utsatta för övergrepp dock rätt att vårda om de är 
medborgare i en EU-medlemsstat. Andra utlänningar får förmåner enligt denna lag 
om de legalt och oavbrutet har bott i Tyskland i tre år. 

 
SVERIGE 
 
Brottsmålsprocessen i Sverige är indelad i två faser, undersökningsfasen med 

förundersökningen i centrum, och rättegången, där åtalet är utgångspunkten. Detta 
skiljer sig från andra rättssystem i ett antal EU-medlemsstater, där tre faser ingår, 
utredning, åtal och domstolsförhandlingar. 

 
En förundersökning öppnas så fort det finns anledning att tro att ett brott som 

är föremål för allmänt åtal har begåtts. 
 
Förundersökning 
Förundersökningen består av olika faser för att få fram information om fallet 

och teknisk bevisning. Förundersökningen kommer att ledas av en polis eller 
åklagare, beroende på brottet. Polisen får till exempel inhämta information från 
rättsmedicinsk läkare eller tekniker i form av DNA. 

Förundersökningen har två funktioner enligt civil och straffrättsliga regler: 
1. Undersökningen ska sträva efter att fastställa identiteten på den person 

som rimligen kan misstänkas för brottet, och 
2. Undersökningen ska också avgöra om det finns tillräckliga skäl att åtala en 

misstänkt. 
Förundersökning ska beredas på ett sådant sätt att bevis kan presenteras på 

ett koncentrerat sätt vid den muntliga förhandlingen vid domstolen. 
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Förundersökning kan avslutas om undersökningen visar att det finns 
tillräckliga bevis för att väcka åtal. Om de insamlade bevisen inte är tillräckliga för att 
väcka åtal, kan åklagaren antingen fatta ett beslut att inte åtala eller besluta att 
avsluta förundersökningen. En förundersökning kan återupptas om nya bevis 
framträder. 

 
I det svenska rättssystemet väcks åtal i regel när förundersökningen avslutas. 
 
Strafföreläggande 
I händelse av mindre allvarliga brott kan åklagaren besluta om 

strafföreläggande istället för åtal. Detta innebär att åklagaren, utan rättegång, 
beslutar att den misstänkte ska betala böter. En förutsättning för detta är att den 
misstänkte personen har erkänt brottet. Strafföreläggande är vanliga vid trafikbrott. 

 
Domstolsförhandlingar 
Det straffrättsliga förfarandet går in i åtalsfasen när åklagaren lämnar in en 

skriftlig åtalsbegäran till domstolen, som kommer att utfärda åtalet och skicka det till 
den tilltalade om åklagarens ansökan inte avfärdas. 

 
I de flesta fall kommer den tilltalade att kallas att närvar vid 

huvudförhandlingen i domstolen. Före huvudförhandlingen kommer målsäganden att 
informeras om det rättsliga förfarandet och om målsägandes rättigheter, bland annat 
rätten till kostnadsfri tolkning och översättning under rättegången. 

 
Målsäganden kommer att muntligen eller skriftligen förses med all nödvändig 

information för att kunna delta i huvudförhandlingen. Målsäganden kan besöka 
domstolen före rättegången för att bekanta sig med byggnaden och rättssalen och 
får information om praktiska detaljer inför huvudförhandlingen. Det är även möjligt för 
målsäganden att medverka vid en domstol i hemlandet och vittna i domstolen i 
Sverige över en videolänk. Förfrågan kommer att skickas till den behöriga 
myndigheten i det land där målsäganden har hemvist. 

 
Målsäganden under 15 år behöver inte alltid närvara vid rättegången. Istället 

kan en videoinspelning, baserat på tidigare förhör, visas för rätten. Utredningar görs 
oftast på Barnahus, en plats där polis, socialtjänst, barnläkare och psykologer från 
barn- och ungdomspsykiatri arbetar tillsammans med barn som är offer för allvarliga 
brott, exempelvis misshandel och sexuella övergrepp. Domstolen kan också besluta 
att en rättegång med ett barn under 15 år ska äga rum bakom stängda dörrar, så 
kallade lyckta dörrar. 

 
Offrens rätt till ersättning 
Den som utsätts för en brottslig handling har i allmänhet rätt till ersättning. 
I Sverige har ett offer tre huvudalternativ för ersättning. 
1. För det första kan målsäganden erhålla skadestånd från gärningspersonen 

i enlighet med skadeståndsrätten, bestämd av domstolen. 
2. För det andra kan ersättning betalas genom olika slags försäkringar, främst 

privata försäkringar, som målsäganden kan ha tecknat via ett försäkringsbolag. 
3. För det tredje kan den svenska staten kompensera brottsoffret genom 

brottsskadeersättning, genom Brottsoffermyndigheten, om en dömd gärningsperson 
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inte kan betala skadeståndet och det inte heller finns någon försäkring som täcker 
hela skadan.  

 
Ersättning enligt skadeståndsrätt 
Brottsoffer kan få skadestånd av den som har begått brottet, och kan yrka 

skadestånd i samband med brottmålsrättegången. En och samma handling kan 
medföra både böter och skadestånd, exempelvis kan den som uppsåtligen 
misshandlar en annan dels få bötesstraff för brottet misshandel, dels bli 
skadeståndsskyldig för den personskada som orsakats. Det år frågan om två 
separata tala som vanligtvis kombineras (kumuleras) i en och samma rättegång. Ett 
brottsoffer kan även framföra civilrättsliga krav på ersättning från gärningsmannen i 
ett tvistemål. Åklagaren kommer vanligtvis att förbereda och presentera anspråket 
på skadestånd gemensamt med åtalet i brottmålsprocessen, och brottsoffrets 
anspråk kommer att bedömas av domstolen i samband med bedömningen i 
ansvarsdelen. I en skadeståndsprocess kan brottsoffret stämma svaranden för 
skador. Brottsoffer kan kräva ersättning för skadad eller förlorad egendom, 
exempelvis skadade kläder eller stulen egendom, kostnader för sjukvård, 
samtalsterapi, medicin och resor. Dessutom kan brottsoffret kräva skadestånd för 
inkomstförlust, sveda och värk och kränkning18.  Ersättning för sveda och verk är 
fysiska eller psykiska besvär under den akuta sjukdomstiden. Ersättning för 
kränkning av den personliga integriteten kan också yrkas. Kränkning innebär att 
någon begår ett brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet eller frid.  

 
Ersättning enligt privat försäkring 
De flesta i Sverige har privatförsäkring, främst hemförsäkring, som täcker 

förluster eller skador som uppstår till följd av brott. Det finns också ytterligare 
kollektiva eller individuella olycksfallsförsäkringar som täcker personskador. 

 
 
 
Statens kompensationsplan - Brottsskadeersättning 
Om gärningsmannen är okänd eller oförmögen att betala skadeståndet, eller 

om brottsoffret inte kan erhålla ersättning via privat försäkring, kan offret ha rätt till 
ersättning från staten enligt Brottsskadelagen (2014: 322). 

 
Brottsskadeersättning baseras på offentligrättsliga principer och ersättningen 

är sekundär mot skadestånd och försäkringar. Denna ersättning betalas således 
endast till brottsoffret om han eller hon inte har kompensats från något annat system. 

 
Brottsoffer har rätt till ersättning för personskador från samtliga ovan nämnda 

system. När ett brottsoffer får ersättning för personskador, är inkomstförlust också 
täckt. Inkomstförlust uppstår när brottsoffret inte kan arbeta, främst på grund av 
sjukdom. I Sverige är inkomstförlust som orsakas av sjukdom eller skada vanligtvis 
täckt av folkhälsoskyddet, genom sjukpenning. 

 
Brottsofferfonden19 

                                                        
18 https://www.brottsoffermyndigheten.se/ersattning/skadestand/vad-ska-jag-begara-i-skadestand 
19 https://www.brottsoffermyndigheten.se/projektmedel-och-forskning/om-brottsofferfonden 
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Syftet med den svenska brottsofferfonden är att ge ekonomiskt stöd till 
aktiviteter som syftar till att förbättra situationen för brottsoffer, öka kunskapen och 
för at ge bättre bemötande och stöd till brottsoffer. Forskare, ideella organisationer, 
offentliga organ och privata institutioner kan ansöka om projektbidrag. Fonden 
finansieras huvudsakligen av en avgift som betalas av personer som dömts för brott. 
Alla brottslingar som dömts för ett brott som straffas med fängelse är skyldiga att 
betala en summa på 800 kronor till Brottsofferfonden. Den som avtjänar sitt straff i 
form av elektronisk fotboja skall också betala en avgift till fonden. Dessutom tar 
fonden emot gåvor.  

 
Nämnden för brottsskadeersättning20 
Nämnden för brottsskadeersättning är det högsta beslutande organet vad 

gäller brottsskadeersättning och utses av regeringen. Nämnden beslutar i ärenden 
av principiell betydelse eller av större vikt, och består av verksamma 
domstolsjurister, särskilt sakkunniga i försäkringsfrågor samt riksdagsledamöter. 
Nämnden sammanträder normalt tre till sex gånger per år. Beslut som fattas av 
nämnden kan inte överklagas.  

 
Rådet för Brottsofferfonden 
Rådet för Brottsoffermyndigheten granskar frågor angående bidrag från 

Brottsofferfonden. Rådet består av myndighetens generaldirektör och sju andra 
medlemmar utsedda av regeringen. Medlemmarna är personer med 
forskningserfarenhet och en god kunskap om brottsoffer.  

 
Offentlig samordning och samverkan 
Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att arbeta för att främja 

brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen. 
Brottsoffermyndigheten samlar och sprider information och forskningsresultat för att 
bidra till ett bättre bemötande och bättre behandling av brottsoffer.  

 
På brottsskadeenheten arbetar jurister och administrativ personal med att 

handlägga ärenden om brottsskadeersättning. Regressavdelningens anställda är 
jurister och andra med kvalificerad administrativ erfarenhet. Brottsofferfondens 
arbete utförs även det av jurister och annan högskoleutbildad personal. Enheten för 
ekonomi och administration, EA-enheten, bemannas bl.a. av civilekonomer med 
inriktning mot redovisning och offentlig förvaltning. 

Informationsverksamheten vid Kunskapscentrum, handhas till största delen av 
jurister, men här finns också samhällsvetare. 

 
 
Internationell rättshjälp i gränsöverskridande fall 
Bestämmelserna om internationell rättslig hjälp i brottmål regleras i lag (2000: 

562). Det finns kompletterande i lag (2003: 1174) om vissa former av internationellt 
samarbete i brottsutredningar.  

 
Syftet med internationell rättslig hjälp i brottmål är att göra det möjligt för 

åklagare och domstolar i Sverige och utomlands att bistå varandra vid utredning av 

                                                        
20 https://www.brottsoffermyndigheten.se/om-oss/organisation/namnden-for-brottsskadeersattning 
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brott. Rättslig hjälp kan begäras och tillhandahållas både under en förundersökning 
och under en rättegång. 

Förutom juridisk hjälp i brottmål kan Sverige också bistå i följande ärenden21: 
 

1. som i den ansökande staten eller i Sverige handläggs i ett administrativt förfarande 
eller i ett annat förfarande än ett straffrättsligt förfarande, 

2. som avser skadestånd för felaktiga frihetsberövanden, åtal eller domslut 
3. som handläggs gemensamt med ett brottmål, och 
4. på verkställighetsstadiet, till exempel nåd eller uppskov med verkställighet av straff. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
21 https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/internationellt-rattsligt-

samarbete/rattslig-hjalp-i-brottmal/ 
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KAPITEL VI 
MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER SOM TILLHANDAHÅLLER 

RÄTTIGHETSSKYDD FÖR BROTTSOFFER 
 
RUMÄNIEN 
 
Justitiedepartementet är den specialiserade myndigheten i den centrala 

offentliga förvaltningen, med en juridisk person som är underordnad regeringen, som 
bidrar till att domstolarna fungerar väl och för att säkerställa förutsättningarna för 
tillämpningen av rättvisa som en offentlig tjänst, försvarsmaktens rättsstatsprincipen 
och medborgarnas rättigheter och friheter. 

 
Offentliga ministeriet är en del av den rättsliga myndigheten. Det 

representerar samhällets allmänna intressen och försvarar rättsstatsprincipen och 
medborgarnas rättigheter och friheter. Den utövar sina befogenheter genom 
åklagare som bildats i åklagarmyndigheter, enligt lagen. Offentliga ministeriet 
omfattar: åklagarmyndigheten vid Höga domstolen för cassation och rättvisa, 
åklagarmyndigheten som är knutna till överklagandenämnden, åklagarmyndigheten 
vid domstolarna, åklagarmyndigheten som bifogas specialdomstolarna för 
minderåriga och familj, Åklagarmyndigheter som är knutna till förstainstansrätten och 
militära domstolar. 

 Direktoratet för utredning av organiserad brottslighet och terrorism en 
avdelning för åklagarmyndigheten bifogad High Court of Cassation and Justice, med 
kompetens i kampen mot organiserad brottslighet, ekonomiska och finansiella brott, 
narkotikahandel, människohandel, terrorbrott, cyberbrott. Institutionen har en central 
enhet i Bukarest och flera andra territoriella enheter i olika rumänska län. 

 
Domstolar och tribunaler i de 41 amterna i Rumänien och i Bukarest. 

Överklagandena (Alba-Iulia, Bacău, Braşov, Bukarest, Cluj, Constanţa, Craiova, 
Galaţi, Iaşi, Oradea, Piteşti, Suceava, Timişoara, Târgu-Mureş. Högsta domstolen 
för cassation och rättvisa. domens orsak genom att säkerställa att 
rättegångsämnena respekteras och säkerställa administrationen av bevisen för 
fullständig förtydligande av omständigheterna i ärendet för att ta reda på sanningen, 
med fullständig efterlevnad av lagen. 

 Rumänska barer i vart och ett av de 41 kommunerna i Rumänien och i 
Bukarest. Den rättsliga biståndstjänsten från varje lokal bar är direkt underordnad 
dekanen i baren och dess verksamhet samordnas av ledamöter av barrådet. I de fall 
som föreskrivs i lagen ger stavarna rättshjälp i följande former: obligatorisk rättshjälp, 
utomrättsligt bistånd, fri juridisk hjälp. I de fall som föreskrivs i lagen tillhandahålls 
assistans av ex officio advokater från varje lokal Bar, som kan välja att registrera 
årligen i registret om rättshjälp. 

 Koordinater för den allmänna inspektionen av rumänska polisen (GIRP) och 
ger vägledning för verkställighetsåtgärder för att upprätthålla allmän ordning och 
säkerhet, medborgarsäkerhet, för att förebygga och bekämpa brottslighet och för att 
identifiera och motverka åtgärder som påverkar liv, frihet, hälsa och integritet av 
privatpersoner, privat och offentlig egendom, liksom andra legitima 
samhällsintressen. GIRP har underordnat ett antal centrala och territoriella enheter i 
alla 41 län i Rumänien och i Bukarest. 
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BULGARIEN 
 
I Bulgarien är rättegången, identifiering av brottsoffer, tillhandahållande av 

rättshjälp, stöd och ersättning tilldelat följande institutioner: 
 
Inrikesministeriet mottar, identifierar och stöder personer som utsätts för brott 

eller andra överträdelser av allmän ordning. De utreder brott under överinseende av 
åklagare. 

 
Åklagarmyndigheten i Republiken Bulgarien är ansvarig för att åtala 

brottslingar och identifiera brottsoffer. Den hanterar insamling av bevis, bringar av 
formella avgifter och skickar målet till domstolen för rättegång. Den nationella 
utredningstjänsten och utredningsavdelningarna med varje åklagarmyndighet är en 
del av åklagarmyndigheten och har ansvaret för att undersöka fall av särskild juridisk 
eller faktisk komplexitet. 

Region- och distriktsdomstolar, appellationsdomstolar, Högsta 
Kassationsdomstol, specialiserade brottmålsdomstol. Domstolar i Bulgarien prövar 
straffrättsliga ärenden i enlighet med deras territoriella och materiella jurisdiktion, 
vilket bestäms av den straffrättsliga förfarandebestämmelsen. Den specialiserade 
brottsdomstolen prövar ärenden som rör organiserad brottslighet. 

 
National Legal Aid Bureau organiserar tillsammans med Advokatsamfundet, 

tillhandahållande av rättshjälp till personer i nöd, inklusive brottsoffer. Den håller det 
nationella registret för rättshjälp, betalar för och kontrollerar det rättshjälp som gjorts. 

Nationella rådet för stöd och ersättning för brottsoffer är den statliga 
myndigheten som ansvarar för betalningen av statligt tillhandahållen kompensation. 
Den ger också hjälp till bulgariska medborgare som utsatts på en annan EU-
medlemsstats territorium när de fyller i ansökningsformulär för ekonomisk 
kompensation och skickar dem till den behöriga myndigheten i respektive 
medlemsstat samt bistår medborgare från andra medlemsstater som är lagligen 
bosatta och utsatta för offer Republiken Bulgariens territorium som har rätt till 
ekonomisk ersättning. 

 
Sammanslutning av organisationer som stöder brottsoffer tillhandahåller 

information om verksamheten i dess konstitutiva organisationer i de olika regionerna 
och är en ständig representant i det nationella rådet för bistånd och ersättning för 
brottsoffer. 

Nationella kommissionen för bekämpning av människohandel är en 
interinstitutionell organ som organiserar och samordnar samarbetet mellan 
institutioner och organisationer när det gäller att tillämpa lagstiftning mot 
människohandel och stödja offer för människohandel. Det är aktivt i olika 
internationella samarbetsmekanismer för att förebygga och motverka 
människohandel, i kampanjer särskilt bland riskgrupper och i utbildning av relevanta 
tjänstemän. Den förvaltar lokalbekämpningskommission och skydd och centra för 
offer för människohandel. 

 
Utrikesdepartementet stöder offer för människohandel som identifierats 

utanför landet och deltar i deras informella identifiering. Ministeriet hjälper offren att 
återvända till landet och samarbetar med inrikesdepartementet för att snabbt utfärda 
identitetshandlingar till dem. 
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TYSKLAND 
 
Åklagarmyndigheten är den ansvariga åklagarmyndigheten i det preliminära 

förfarandet, vilket representerar åtalet i huvudprovet. Åklagarmyndigheten beslutar 
om de skadades offerstatus fram till domstolens slutliga dom. I varje 
distriktsdomstols område finns det ett åklagarmyndighet, som är ansvarig för 
tingsrätten och tingsrätten i dess distrikt. 

 
Polisen stöder åklagarmyndigheten i utredningen, handlingar, inleda tidiga 

utredningar, säkra bevisen och provisoriskt identifiera offret och den anklagade i 
början av förfarandet tills åklagarens beslut. 

Advokaterna kan fritt väljas av offret som juridisk rådgivare och följa offret 
under hela förfarandet utan någon personlig förändring. De ska på begäran av offret 
tilldelas representanter för tillhörande åtgärder på bekostnad av staten vid vissa 
brott, särskilt brott.  

 
Advokater är organiserade i samfund 
De straffrättsliga domstolarna i målet vid den nationella domstolen är 

ensamma ansvariga för straffrättsliga förfaranden. De utövar huvudhörningen med 
bevisupptagning och bestämmer slutligen med (rättsligt bindande) domen om 
skadad part är offer. Domstolens beslut i brottmål är inte bindande för andra 
domstolar, som till exempel har behörighet att avgöra överträdelsens konsekvenser 
för ett beslut (sociala domstolar, civila domstolar, förvaltningsdomstolar). 

 
Förvaltningsdomstolarna beslutar slutligen om beviljande av uppehållstillstånd 

i Tyskland, beviljande av samtycke och subsidiärt skydd. Förvaltningsdomstolar 
granskar besluten från Federal Office for Migration and Refugees (BAMF). 

 
Den federala byrån för migration och flyktingar (BAMF) är den högsta federala 

myndigheten för alla flyktingar, asylsökande och invandrare och alla frågor om 
bosättningsrätt. Som administrativ myndighet beslutar den om en persons 
uppehållsrätt. Besluten kan ses över av förvaltningsdomstolarna. Domstolarna 
granskar de statliga myndigheternas beslut om beviljande av förmåner enligt OEG. 

 
Samfunden är uppdelade i distrikt. Som regel finns en regional representation 

av advokatsamfundet också tillgänglig på de regionala domstolarnas nivå. 
 
Kriminalvården är en del av General Judiciary Social Service, där tjänstemän 

är ansvariga för att övervaka och stödja en dömd person. Tjänstemännen övervakar 
och stödjer genom instruktioner och villkor utfärdade till den dömde personen under 
prövning. Det rättsliga biståndet ingår också i den allmänna rättsliga socialtjänsten 
och utförs av utbildare och socialarbetare och rättsassistenter. Den rättsliga hjälpen 
kan innefatta utarbetande av rapporter om den anklagades och om offrets sociala 
miljö, särskilt offrets situation efter brottet på åklagarmyndighetens eller domstolens 
vägnar. 
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SVERIGE 
 
Justitiedepartementet22: Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets 

myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården 
samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet 
ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, 
civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt. 

Brottsoffermyndigheten23: Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att 
arbeta för att främja brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och 
intressen. 

 
Sveriges domstolar24: Rättsväsendets uppgift är den enskildes rättstrygghet 

och rättssäkerhet. Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande 
rättighet. Domstolarnas uppgift är att handlägga mål och ärenden på ett rättssäkert 
och effektivt sätt. 

Sveriges Domstolar är samlingsnamnet för domstolarnas verksamhet. 
Sveriges Domstolar omfattar de allmänna domstolarna, de allmänna 
förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten, 
Rättshjälpsnämnden och Domstolsverket. 

 
Polismyndigheten25: Målet för rättsväsendet är att säkerställa den enskildes 

rättssäkerhet och rättstrygghet. Polismyndigheten ska tillsammans med övriga 
myndigheter inom och utom rättsväsendet genom sina insatser bidra till målet för 
kriminalpolitiken – att minska brottsligheten och öka människors trygghet. 

 
Åklagarmyndigheten26: Det övergripande målet för kriminalpolitiken är att 

minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Åklagarmyndigheten ska 
bidra genom att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta 
sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i 
brottsutredningar och processföring ökar. Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan 
– polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram 
avgör om åtal ska väckas, det är åklagaren som leder förundersökningen och för 
statens talan i domstolen. 

 
Sveriges Advokatsamfund27: är medlemsorganisationen för Sveriges 

praktiserande advokater. 

                                                        
22 https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/ 
23 https://www.brottsoffermyndigheten.se/ 
24 http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/  
25 https://polisen.se/ 
26 https://www.aklagare.se 
27 https://www.advokatsamfundet.se/ 


