Det här händer
när ett brott anmäls till Polisen

Ett brott anmäls
till Polisen

Polis samlar in information.
Polis eller åklagare – beroende
på brottstyp – beslutar om en
förundersökning ska inledas
eller inte.

Förundersökning inleds om
det finns tillräckligt med
information, t.ex:
• från målsägande eller annan 		
som har kännedom om brottet
• känd identitet/ signalement
på misstänkt person
• teknisk bevisning

Åklagaren väcker åtal
om bevisen bedöms som
tillräckliga för att döma
den misstänkte.

Böter skrivs ut om brottet
är sådant att påföljden högst
kan bli böter, och den misstänkte erkänt.

Rättegång
Målsägande kan ha med sig
en stödperson och i vissa fall
målsägandebiträde.
Den åtalade företräds ofta
av en advokat. Åklagaren
redogör för bevisning som
kommit fram mot den
åtalade under brottsutredningen. Domstolen bedömer
om bevisningen är så stark
att det inte finns något
rimligt tvivel om att den
åtalade är skyldig. Även
eventuellt skadestånd avgörs
av domstolen.

Förundersökning inleds inte eller läggs ned om t.ex:
• händelsen inte är ett brott enligt svensk lag
• händelsen är preskriberad
• den misstänkte är under 15 år (ärendet tas då över av Socialtjänsten)
• åtal inte skulle påverka den misstänktes påföljd
• det saknas avgörande uppgifter (om nya uppgifter kommer fram
kan förundersökningen tas upp igen)

Åtalsunderlåtelse ges
endast i vissa fall, t.ex. om
den misstänkte har erkänt
och kommer åtalas för annat
brott med strängare påföljd.

Förundersökningen läggs ned om vittnesuppgifter och bevisningen inte räcker för
att bevisa att den misstänkte är skyldig till
brott. Om nya uppgifter kommer fram kan
förundersökningen tas upp igen.

Frikänd
Om domstolen kommer fram
till att det inte kan bevisas att
den åtalade begått ett brott,
ska han eller hon frikännas.

Påföljd
Om domstolen bedömer att den
åtalade är skyldig beslutas om
påföljd, t.ex. fängelse, böter,
skyddstillsyn eller i vissa fall rättspsykiatrisk vård. Om den åtalade
är under 21 år kan domstolen
besluta om vård av unga eller
ungdomstjänst.

Läs gärna mer på polisen.se / rattskedjan
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Krångliga begrepp?
På nästa sida finns liten ordlista.

Bra att känna till
En rättegång startar
alltid i en tingsrätt
Om någon av parterna överklagar
kan målet tas upp i hovrätten.
I tingsrättens dom står det hur man
ska göra om man vill överklaga.
I undantagsfall kan också Högsta domstolen pröva en dom från hovrätten.

I en förundersökning
(kan också kallas brottsutredning) brukar
Polisen göra följande:

Unga brottsoffer
Barn som blivit utsatta för brott har samma
rättigheter som vuxna. Barnet kan få en
särskild företrädare utsedd om brottet är
allvarligt och vårdnadshavare eller annan
närstående kan misstänkas. Befarar Polisen
att någon under 18 år far illa anmäls det
alltid till socialnämnden. Polis och socialnämnd samverkar därefter. Om målsägande
är under 15 ska åtal väckas inom tre
månader efter det att det finns en skälig
misstänkt. Barn som bevittnat våld eller
hot mot närstående har rätt till brottskadeersättning. Ansökan görs hos Brottsoffermyndigheten.

Kontaktförbud

Liten ordlista

Berätta för Polisen om du utsatts för
allvarliga trakasserier, hot eller våld.
Om situationen är allvarlig kan du
ansöka om kontaktförbud. Åklagaren
kan då besluta att den person som hotar
eller trakasserar förbjuds ta kontakt med
dig. Du kan också få hjälp med andra
skyddsåtgärder, efter att Polisens brottsoffer- / personsäkerhetsenhet gjort en bedömning. Det gäller även dina anhöriga
och eventuella vittnen.

Gärningsperson, gärningsman eller
misstänkt: Den som är misstänkt för
eller har begått brott.

• utreda och samla bevis
• förhöra den som utsatts för brott,
eventuella vittnen och misstänkt
gärningsperson
• säkra teknisk bevisning, d.v.s. samla
spår, t.ex. fingeravtryck m.m.
Om en förundersökning inte inleds eller
läggs ned blir du informerad.

Kontakta Polisen
om du har frågor om
•
•
•
•
•

vad som händer i ditt fall
vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp
möjlighet till målsägandebiträde och stödperson
kontaktförbud
hur du ska göra för att få eventuell
ekonomisk ersättning
• rättshjälp och rådgivning
• hur man får tillbaka stulet gods
Din kontaktperson hos Polisen:
Telefon:

Målsägande: Den som blivit utsatt för
brott som är anmält till Polisen.
Målsägandebiträde eller särskild
företrädare: En juridiskt kunnig person
som ska ge både personligt och juridiskt
stöd under brottsutredningen
och rättegången.
Preskriberad: När straff inte kan utdömas
på grund av att en viss tid har passerat
sedan brottet begicks. Preskriptionstiden
för varje brott är fastställd i lagen.
Påföljd: Domstolens beslut om vilket straff
den åtalade ska dömas till, exempelvis
fängelse, vård eller böter. Även åklagare
och polis kan besluta om t.ex. böter.
Teknisk bevisning: Polisen letar efter
spår på brottsplatsen – de gör en så kallad
teknisk undersökning – för att säkra
bevis, såsom fingeravtryck, fotspår och
eventuella föremål.
Åtalad: Den misstänkte som enligt åklagarens uppfattning är skyldig till brott.
Rättegången i domstolen avgör om den
åtalade har begått brottet eller inte.
Åtalsunderlåtelse: När åklagare beslutar
att inte väcka åtal. Det sker endast i vissa
fall, t.ex. när gärningspersonen kommer
åtalas för brott med högre straff, eller om
han eller hon är under 18 år och tidigare
ostraffad. Personen får inget straff men
registreras i belastningsregistret.

www.polisen.se • Telefon 114 14 • Vid akuta fall – ring alltid 112

