
UTREDNING OM MÅLSÄGANDES ERSÄTTNINGSANSPRÅK

MÅLSÄGANDE: ____________________________________________

ADRESS: ____________________________________________

____________________________________________

TELEFON TJÄNSTETID/HEM ____________________________________________

ÄRENDE (MISSTÄNKT BROTT) ____________________________________________

BROTTSANMÄLANS NUMMER ____________________________________________

SVARANDE(NA) I BROTTMÅLET ____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

                                        Jag ber åklagaren framställa följande privaträttsliga
anspråk vid domstolsbehandlingen av åtalsärendet

ERSÄTTNINGSANSPRÅK    Egendom som tillgripits eller bortförts genom brott _______ €
                                               Söndrad egendom ________€
                                              Reparationskostnader ________€
                                              Städningskostnader ________€
                                              Resekostnader ________€
                                              Förstörda kläder, glasögon, klockor o.dyl    ________€
                                              Sjukdomskostnader ________€
                                              Sveda, värk och annan tillfällig olägenhet ________€
                                              Bestående skada ________€
                                              Ersättning för lidande  ________€

                                         Annan individualiserad skada _______________ ________€

_______________________________________ ________€

_______________________________________ ________€
 
                                         Försäkringens självriskandel ________€

RÄNTA PÅ ERSÄTTNINGEN
                                                                laglig ränta

YRKANDE PÅ RÄTTEGÅNGSKOSTNADER

                                       ________________________________________ ________€

 ________________________________________ ________€

RÄNTA PÅ ERSÄTTNING FÖR RÄTTEGÅNGSKOSTNADER
                                                                 laglig ränta

SOLIDARISKT ANSVAR
                                          Alla svarande skall åläggas solidariskt ansvar för ersättningarna

DATERING
Ort_____________________tid_______/_______20__

UNDERSKRIFT        ____________________________________________

Läs före ifyllandet anvisningarna på omstående sida - särskilt punkten "Utredning om anspråken"!



MÅLSÄGANDEN SKALL BEAKTA FÖLJANDE

Lagen om rättegång i brottmål, 3 kap. 9 § 1 mom.

Har allmänna åklagaren väckt åtal för ett brott, är han på målsägandens begäran
skyldig att i samband med åtalet även föra målsägandens talan beträffande
dennes privaträttsliga anspråk mot svaranden på grund av brottet, om detta kan
ske utan väsentlig olägenhet och anspråket inte är uppenbart ogrundat.

Privaträttsligt anspråk

Målsägandens skadeståndsyrkande är ett sådant privaträttsligt anspråk som
avses i lagen. Ersättningsanspråket skall grunda sig uttryckligen på det brott för
vilket åklagaren yrkar straff. Också målsäganden har rätt att yrka att den som har
begått brottet skall straffas, men åklagaren åtar sig inte att driva målsägandens
straffanspråk.

Väsentlig olägenhet

Åklagarens huvudsakliga uppgift är att driva straffanspråk. Åklagaren kan inte åta
sig att driva ersättningsanspråk om detta medför väsentlig olägenhet för drivandet
av åtalet. Väsentlig olägenhet kan uppkomma t.ex. om
- avgörandet i åtalsärendet skulle fördröjas till följd av utredningen av
ersättningsanspråket,
- drivandet av ersättningsanspråket skulle ta oskäligt mycket resurser jämfört med
utförandet av åtalet eller
- det kan uppkomma en konflikt mellan åklagarens och målsägandens intressen.

Uppenbart ogrundat anspråk

Åklagaren kan inte åta sig att driva ett ersättningsanspråk om det är uppenbart
ogrundat t.ex. av följande orsaker:
- anspråket baserar sig inte på lag,
- anspråket är oskäligt till sitt belopp eller
- det finns inte tillräcklig bevisning att anföra till stöd för anspråket.

Utredning om anspråken

Målsäganden skall fästa särskild uppmärksamhet vid att varje punkt i
ersättningsanspråket blir omsorgsfullt utredd. För varje ersättningspost som krävs
skall i regel läggas fram en räkning, ett kvitto, utlåtande av en sakkunnig (t.ex.
en läkare) eller någon annan noggrant specificerad skriftlig utredning. Till
ersättningsanspråket skall fogas endast kopior av handlingarna - målsäganden
skall själv uppbevara originalen. Med den som gör förundersökningen
(polisen) eller åklagaren skall särskilt avtalas om senare inlämning av ovan
nämnda handlingar. Åklagaren är inte skyldig att vänta på utredningar som
ansluter sig till ersättningsanspråket (se "väsentlig olägenhet").

Åklagarens uppgifter

När det gäller en målsägandes ersättningsanspråk har åklagaren inte samma roll
som en advokat, som eftersträvar bästa resultat för sin klient. Åklagaren skall
däremot handla objektivt då han utför sina tjänsteåligganden. Normalt är det
åklagarens uppgift att föra fram målsägandens anspråk och de omständigheter
som målsäganden under förundersökningen eller till åklagaren uppgivit som grund
för sitt anspråk. Åklagaren ansvarar inte för att ersättningsanspråket leder till
önskat resultat och det är inte heller åklagarens skyldighet att på eget initiativ till
stöd för anspråket lägga fram annan bevisning än sådan som målsäganden
uppgivit. Åklagaren uppbär inget arvode för sina åtgärder. Målsäganden svarar
själv för eventuella andra (t.ex. bevisnings-) kostnader i samband med drivandet
av ersättningsanspråket, men på målsägandens begäran skall åklagaren kräva att
svaranden ersätter målsäganden för kostnaderna.



Meddelanden till målsäganden

Om åklagaren åtar sig att driva en målsägandes ersättningsanspråk skall
åklagaren underrätta denne om det avgörande som tingsrätten sedermera ger.
Åklagaren söker i vissa fall ändring i det domstolsavgörande varmed
ersättningsanspråket har förkastats, men oftast är det målsäganden själv som
söker ändring. Eftersom tiden för anmälan av missnöje med tingsrättens dom är
endast en vecka, är det skäl att målsäganden på förhand avtalar med åklagaren
om de frågor som ansluter sig till ändringssökandet, om besvärsmöjligheten är
viktig för målsäganden.

Om åklagaren väcker åtal men inte åtar sig att driva målsägandens
ersättningsanspråk, skall målsäganden underrättas och har därefter möjlighet att
själv driva sitt anspråk i samband med åtalsärendet. Om åklagaren beslutar att
inte väcka åtal skall beslutet tillställas målsäganden, som har möjlighet att själv
väcka åtal.


