
Att få tillgång till säker och 
kompetent reparativ rättvisa, med 
förbehåll för fritt och välinformerat 
samtycke att delta, förövarens 
erkännande av brottets 
grundläggande sakförhållanden, 
en frivillig överenskommelse och 
diskretion hos förfarandet för 
medling,

Att förhöras under 
brottsutredningar utan onödigt dröjsmål efter det att brottet anmälts.

Att erkännas och behandlas på ett 
respektfullt, hänsynsfullt, särskilt 
anpassat, professionellt och 
icke-diskriminerande sätt,

Att välja att inte erhålla information om 
ditt ärende, såvida inte denna 
information måste tillhandahållas med 
anledning av din rätt till aktiv 
medverkan i de straffrättsliga 
förfarandena,

Att få en skriftlig bekräftelse av din 
brottsanmälan med uppgift om de 
grundläggande aspekterna av det 
berörda brottet,

Att begära omprövning av ett 
beslut om att inte väcka åtal, 

Att höras i samband med ett 

straffrättsligt förfarande och lägga 

fram bevisning,

Att få ersättning för kostnader som 
har uppstått i samband med ditt 
aktiva deltagande i det 
straffrättsliga förfarandet, i 
enlighet med den roll du har i det 
berörda straffrättsliga systemet,

Att dina individuella skyddsbehov bedöms och att lämpliga skyddsåtgärder erbjuds, om tillämpligt,

Att få tillgång till rättshjälp när du är part i straffrättsliga 
förfaranden,

Att undvika kontakt med 
förövaren i lokaler där 
straffrättsliga förfaranden 
genomförs, såvida inte 
sådan kontakt är nödvändig 
för de straffrättsliga 
förfarandena,

att erhålla information om ditt 
ärende, bland annat om beslut 
om att lägga ned eller avsluta 
brottsutredningen eller om att inte åtala förövaren, upplysningar om när och var rättegången kommer att äga rum samt innebörden av anklagelserna mot förövaren,

Att göra brottsanmälan på ett språk som du förstår eller att få nödvändigt språkligt stöd, 

Att förstå och bli förstådd genom 
kommunikation som sker på ett 
enkelt och begripligt språk,

Att underrättas om när den 

person som har frihetsberövats, 

åtalats eller dömts för brott i ett 

straffrättsligt ärende som berör 

dig försätts på fri fot eller har 

rymt, åtminstone i de fall där du 

kan befinna dig i fara eller det 

finns konstaterad risk för skada 

för dig,

Att få ett beslut om ersättning 
från förövaren, om tillämpligt,

Att inleda samtal med 
yrkeskunniga personer som är 
särskilt utbildade och 
kvalificerade för att behandla 
brottsoffer på ett opartiskt, 
respektfullt och professionellt 
sätt,

Att ditt privatliv skyddas, 
inbegripet dina personliga 
egenskaper och bilder av dig eller av din familj,

Att genomgå 
läkarundersökningar så få 
gånger som möjligt och bara 
om det är strikt nödvändigt för 
brottsutredningarna,

Att erhålla information om dina 
rättigheter, bland annat om stöd 
som finns tillgängligt, hur du 
anmäler ett brott, skydd, juridisk 
rådgivning och rättshjälp, 
ersättning och 
kostnadsersättning,

Att få kostnadsfri och 
konfidentiell hjälp från 
stödverksamheter för 
brottsoffer, såväl före som 
under och en lämplig tid efter 
straffrättsliga förfaranden,

Att utan dröjsmål återfå 

egendom som har beslagtagits 

i samband med straffrättsliga 

förfaranden, såvida 

egendomen inte är nödvändig 

för de straffrättsliga 
förfarandena,

Att åtföljas av ditt juridiska 
ombud och av någon annan 
person som du själv har valt,

Att åtföljas av en person som du själv valt om du behöver hjälp med att förstå eller bli förstådd,

Att få tillgång till tolkhjälp när du 

förhörs eller vid 
domstolsförhandlingar samt att få 

tillgång till översättning av 

information som är väsentlig för 

att du ska kunna utöva dina 

rättigheter, det vill säga varje 

beslut om att avsluta de 

straffrättsliga förfarandena,

Att skyddas mot sekundär och upprepad viktimisering, mot hot och mot vedergällning, inbegripet risken att du drabbas av psykisk eller emotionell skada samt att din värdighet skyddas vid förhör och vittnesmål,

Att förhöras så få gånger som 
möjligt och bara om det är strikt 

nödvändigt för 
brottsutredningarna,

 
 

 

Har du rätt att höras omedelbart efter anmälan.
Om du inte kunde göra anmälan i den medlemsstat där brottet begicks kan du göra anmälan till de behöriga myndigheterna i medlemsstaten du bor i, så kommer de att 
överlämna den till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där brottet begicks.
Myndigheterna i den medlemsstat där brottet begicks ska, om möjligt, använda videokonferenser och telefonkonferenser i syfte att höra brottsoffer som är bosatta 
utomlands.

Om du har utsatts för brott har du rätt:

OM DU HAR UTSATTS FÖR BROTT I EN ANNAN EU-MEDLEMSSTAT ÄN DEN DU BOR I …

BROTTSOFFERS
RÄTTIGHETER 


