vittnesstöd

Vittnesstöd
i domstol

”De flesta kommer och vittnar
fast de inte tycker om det.
Då finns vi här och gör det lite enklare”

”Vi är medmänniskor som stöttar
när folk känner obehag eller när de inte riktigt vet
hur det går till när man ska vittna”
Vittnesstöd, Värmlands tingsrätt

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN
Storgatan 49, Box 470, 901 09 Umeå
Tel: 090-70 82 00 fax: 090-17 83 53
www.brottsoffermyndigheten.se
BROTTSOFFERJOURERNAS RIKSFÖRBUND
Hammarby Fabriksväg 25, plan 6, 120 30 Stockholm
Tel: 08-644 88 00
BOJ:s telefoncentral: 0200-21 20 19
www.boj.se
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Tarmo Makslahti, vittnesstödssamordnare Umeå

Vad är ett vittnesstöd?
I domstolen finns det personer som har till uppgift att hjälpa, informera och stödja vittnen och
målsägande i samband med rättegång. De kallas
vittnesstöd.
Vittnesstöden är ideellt arbetande personer som
har genomgått en utbildning och godkänts att arbeta
som vittnesstöd. De känns igen genom att de bär en
namnskylt med texten ”Vittnesstöd”.
De flesta vittnesstödsverksamheter drivs av 		
lokala brottsofferjourer.

Hur kommer man i kontakt
med ett vittnesstöd?
Vittnesstöden finns i domstolens väntutrymmen.
Oftast finns det en vittnesstödsdisk eller en skylt
med texten vittnesstöd.
För att komma i kontakt med vittnesstöd före förhandlingsdagen kan man kontakta sin domstol eller
Brottsofferjourernas Riksförbund som kan hänvisa till
den lokala vittnesstödsverksamheten.

Kontaktuppgifter till domstolarna hittar du på
www.dom.se
Mer information om vittnesstödsverksamheten finns på
www.boj.se
BOJ:s telefoncentral: 0200-21 20 19
www.brottsoffermyndigheten.se
Telefon: 090-70 82 00

Domarens bord
(vänster till höger):
Nämndeman
Nämndeman
Ordförande
Protokollförare
Nämndeman

Rättssalen

Det här kan ett vittnesstöd
hjälpa till med
•

Ge praktisk information om domstolen och		
hur en rättegång går till

•
•
•

Svara på frågor om den kommande rättegången
Vara sällskap inför rättegången
Informera om möjligheten att sitta och vänta 		
i ett avskilt rum (vittnesstödsrum)

Det här får ett vittnesstöd
inte göra
•
•
•

Åklagarens bord
(vänster till höger):
Målsägandebiträde
Målsägande
Åklagare

Vittnets bord:
Vittne

Diskutera eller ta ställning i det aktuella målet.
Föra någons talan
Erbjuda samma sorts stöd som en psykolog 		
eller annan professionell stödinsats kan göra

Eventuella åhörare

Försvararens bord
(vänster till höger):
Försvarare
Tilltalad

