FORBEREDE SEG TIL RETTSSAK (STRAFFESAK)
1. Innledning
- Rettssaker er forskjellige – vil med dette gi noen generelle råd
- Viktig å være forberedt, ofte en påkjenning å være fornærmet/vitne i en rettssak
2. Praktiske forhold
2.1. Tidspunkt
- Fornærmede/vitner vil motta innkalling fra politiet med informasjon om når man skal møte.
- Det blir ofte forsinkelser, vær forberedt på å vente før du får avgitt forklaring i retten.
- Fornærmet får ofte forklare seg først, og kan i så fall sitte inne i rettssalen hele tiden.
- Andre vitner får ikke gå inn i rettssalen før de skal avgi forklaring, og må vente utenfor.
2.2. Sted/tingrett
- I innkallingen fra politiet vil man få informasjon om hvor/i hvilken domstol man skal møte.
- Dersom retten har flere rettssaler må man høre med resepsjonen i hvilken sal saken går.
2.3. Tolk?
- Dersom du trenger tolk må du informere aktor/påtalemyndighetene snarest mulig.
3. Møte med aktor?
- Fornærmede kan i noen tilfeller få møte/ha samtale politiadvokaten for rettssaken.

4. Vitnestøtteprogram?
- Enkelte domstoler har et vitnestøtteprogram hvor man kan få hjelp/støtte.
5. Kontakte arbeidsgiver osv
- Fornærmede/vitner bør informere arbeidsgiver om fravær (søke permisjon e.l.).
- I tilfelle lønnstap ifm. rettsaken bør man få erklæring om dette fra arbeidsgiver.

6. Utgifter i forbindelse med møte i retten
- Det kan søkes domstolen om dekning av utgifter/inntektstap ifm. å møte i retten.
- Kontakt domstolene, de vil gi informasjon og hjelpe deg.
7. Aktører i rettssalen
- Dommere, tiltalte, forsvarer, aktor, evnt. bistandsadvokater , tolk og sakkyndig(e).
8. Være til stede under hele saken?
- Være til stede etter at man har forklart seg; den enkelte må vurdere selv.
- Nyttig med informasjon mv, men samtidig ikke undervurdere belastningen.

9. Prosessen
- Retten settes, habilitet, informasjon mm.
- Aktor/påtalemyndighet leser opp tiltalen, tiltalte svarer skyldig eller ikke.
- Aktor legger frem saken for retten, forsvarer eventuelle bemerkninger.
- Bevisføring; fornærmede, tiltalte, vitner, så skriftlige dokumenter mv.
- Prosedyrer; aktor, bistandsadvokat, forsvarer.
- Retten heves, senere dom.

10. Tiltaltes rettigheter
- Diverse lovfestede rettigheter; bistandsadvokat/politiet kan informere.
11. Fornærmedes/etterlattes/vitners rettigheter
- Diverse lovfestede rettigheter; bistandsadvokat/politiet kan informere.
12. Tiltalte forlate rettssalen
- Hovedregel: tiltalte sitter i rettssalen.
- Særlige tilfeller: skjerme fornærmede/vitne eller tiltalte forlater retten, skal mye til.

13. Lukkede dører
- Hovedregel: åpne dører/alle kan følge rettssaken fra tilskuerplass.
- Særlige tilfeller: dørene lukkes, snakk med bistandsadvokat/politiet.
14. Erstatning
- Sivile rettskrav i straffesaker.
- Kontoret for voldsoffererstatning/Erstatningsnemnda for voldsofre.
- NAV; basisrettigheter (sykepenger osv), evnt. yrkesskaderettigheter.
- Forsikringsselskaper; forsikringsrettigheter (eks. ulykkesdekning el).
15. Nærmere om å vitne
- Særskilt innkalling fra politiet (tid, sted mv), underskrives osv, returneres.
- Fornærmede; lese politidokumentene før saken skal opp?
- Møte i god tid.
- Vitner må vente utenfor rettslokalet, kan ikke gå inn før man skal forklare seg.
- Skjer ofte at møtetidspunkt blir forskyvet, ofte lenge å vente mv.
- Klær; vanlig pent og rent.
- Starte med å svare på spørsmål fra dommeren; gi personopplysninger mv.
- Avgi forsikring: si etter dommeren «Det bekrefter jeg på ære og samvittighet».
- Hva er viktig mht. forklaring; sant, informere om tvil, hendelsen og skader/skadefølger.
- Ofte en belastning; kan vurdere avtale med lege/psykolog etterpå eller møte venner el.

16. Støtte/medhjelpere
- Bistandsadvokat; ivareta klients interesser, informere, støtte, fremme erstatningskrav mm.
- Støtteperson(er).
- Vitnestøtte/-program?

17. Bistandsadvokat
- Hvis du har rett på bistandsadvokat; vedkommende vil hjelpe deg.
- Hvis du ikke har bistandsadvokat; politiet kan gi noe hjelp, informasjon mv.
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