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Att få skadestånd
i brottmål

H

ar du blivit utsatt för ett brott och har gärningspersonen blivit dömd att betala skadestånd till dig?
Då kan du vända dig till oss på Kronofogden för att
få hjälp att få betalt. Om du vill kan du även själv kontakta
den som ska betala skadeståndet och tala om hur du vill ha
pengarna utbetalda (till exempel till ett bankkonto). I denna
broschyr kan du läsa mer om vad vi kan göra för dig.

Hur ansöker du om skadestånd hos oss?

Om ingen överklagar domen om skadestånd inom tre veckor, skickar
domstolen över domen till oss. Därefter skickar vi hem ett brev och en
ansökningsblankett till dig. Om du vill ha vår hjälp med att få betalt
behöver du fylla i och skicka in blanketten ”Ansökan om verkställighet
(skadestånd på grund av brott)”.
Du kan även ansöka om hjälp hos oss innan du fått vårt brev. Skriv i
så fall ut blanketten ”Ansökan om verkställighet (skadestånd på grund
av brott)” på vår webbplats eller beställ den via telefon 0771-73 73 00.
Bifoga en kopia av domen och skicka in blanketten till oss.

Vilken hjälp kan du få från oss?

Vi undersöker om den som ska betala skadeståndet har några tillgångar att betala med. Det kan leda till att du får betalt helt eller delvis. Det
kan också visa sig att den skadeståndsskyldiga inte har några tillgångar och inte kan betala. Du får en utredningsrapport från oss, som
beskriver vad vi gjort för att du ska få betalt.
Det kostar inget att lämna in den här typen av ansökan, men du
kan i vissa fall bli tvungen att betala särskilda avgifter, till exempel för
hantering av egendom som vi utmäter för att du ska få betalt. Kontakta
oss om du vill veta mer om detta.

Anmäl brottet till ditt försäkringsbolag

Om du har blivit utsatt för ett brott ska du alltid anmäla skadan till
ditt försäkringsbolag. Du kan ha rätt till ersättning från dem. Det ska
du göra oavsett om du har fått betalt av den som ska betala skadeståndet eller inte.

Har du rätt till brottsskadeersättning?

Du kan i vissa fall få brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. Innan du ansöker om brottsskadeersättning ska du först ha
försökt få ut skadeståndet genom oss och genom ditt försäkringsbolag.
Brottsoffermyndigheten vill ha vår utredningsrapport innan de
betalar ut brottsskadeersättning till dig. Rapporten får inte vara äldre
än sex månader.
När du får ersättning från Brottsoffermyndigheten blir den som ska
betala skadeståndet skyldig att betala pengar till myndigheten istället
för till dig.

Betalar den skadeståndsskyldiga till dig?

Om du får betalt direkt av den skadeståndsskyldiga, måste du meddela
oss när och hur mycket du har fått betalt. Anledningen är att du inte
har rätt till hjälp av oss att driva in pengar som du redan har fått.

Vad händer om flera är skadeståndsskyldiga?
Ibland dömer domstolen att flera personer tillsammans ska betala ett
skadestånd. Det betyder att personerna har ett solidariskt betalningsansvar. Om det är så i ditt fall kan du vända dig till vem som helst av
dem som är skadeståndsskyldiga för att få ut ditt skadestånd.

Vill du veta mer? Mer information finner du på vår webbplats
www.kronofogden.se. Du kan även ringa kundservice på telefon 0771-73 73 00.
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