
Uppgift 1 

Beatrice (B) skilde sig från sin man Carl (C). C är en framgångsrik företagare medan B istället för att 

jobba använder sina dagar åt att shoppa och äta sushi. Hela deras äktenskap betalade C för allt och 

nu plötsligt är B helt utan pengar. För att klara sig stal B en stor summa pengar från C:s lägenhet, då 

hon visste var de fanns gömda. Hon är ändå så van i hennes tidigare lyxiga livsstil att pengarna 

snabbt var slut igen. Nu har B helt plötsligt blivit åtalad för stöld, även om hon anser att hon inte har 

gjort något fel. Det var ju C som ljög till henne under deras äktenskap och därför måste hon nu klara 

sig ensam utan pengar. Processen har ändå gått så långt att B har fått en kallelse till 

huvudförhandling. Det är åklagaren som lyft talan mot B och driver processen, men även C är med i 

processen som målsägande och har anlitat en jurist åt sig. B har en väldigt dålig ekonomisk situation 

för tillfället då C inte längre betalar alla hennes utgifter, så hon har vissa frågor gällande hur mycket 

hela rättegången kan förbli att kosta för henne.  

1. C har begärt skadestånd för den ekonomiska skada han lidit, är det möjligt att B kan bli 

skyldig att betala skadestånd åt C i samband med brottmålsprocessen? (0–3,5 p) 

2. B undrar även ifall hon kan bli tvungen att betala något annat efter rättegången, utöver 

möjligt skadestånd till C? (0–6,5 p) 

MODELLSVAR 

1. Frågan handlar om privaträttsliga krav i samband med en brottmålsprocess och därmed 

tillämpas lagen om rättegång i brottmål (BRL). (0,5 p) Med privaträttsligt anspråk avses i 

första hand ett krav på skadestånd till följd av orsakad skada. (0,5 p) I skadeståndslagen 

anges bl.a. vilka typer av skador ersätts och vem som är ersättningsskyldig. Stöld ger i de 

flesta fall offret anledning att framställa privaträttsliga anspråk gentemot gärningspersonen. 

(0,5 p) Enligt BRL får i samband med straffyrkandet även privaträttsliga krav med anledning 

av brottet läggas fram och prövas ifall det är ändamålsenligt beaktande tvistemålets 

omfattning och inte fördröjer avgörandet av brottmålet. (0,5 p) Det måste dock finnas en 

koppling mellan det privaträttsliga anspråket och brottet. (0,5 p) Eftersom det finns ett 

samband mellan det brott B åtalats för och C:s skadeståndskrav kan han begära skadestånd 

så länge domstolen inte anser att det finns skäl att avskilja målen och han är berättigad till 

skadestånd enligt skadeståndslagen. (1 p) 

 

2. Frågan handlar om rättegångskostnader och därmed tillämpas lagen om rättegång i brottmål 

(BRL). (0,5 p) En åtalad som har dömts till straff eller annan straffrättslig påföljd ska åläggas 

att till staten erlägga vissa typer av kostnader som varit nödvändiga för utredning av målet. 

(0,5 p) Till dessa kostnader hör bl.a. det som staten erlagt för bevisningen, t.ex. 

resekostnader, dagtraktamente samt inkomstbortfall för vittnen. (0,5 p) Trots att samtliga 

villkor för kostnadsansvaret är uppfyllda ges domstolen en möjlighet att sänka eller helt avstå 

från ersättningen ifall fullt ansvar vore oskäligt. (0,5 p) Vid denna skälighetsbedömning ska 

enligt lagen brottets art, den dömdes personliga och ekonomiska omständigheter samt övriga 

orsaker beaktas. (0,5 p) Om B döms till straff eller annan straffrättslig påföljd, åläggs hon att 

betala vissa kostnader till staten. Domstolen kan dock i fallet sänka eller helt avstå från 

ersättningen ifall fullt ansvar vore oskäligt med beaktande av B:s ekonomiska situation samt 

andra ovannämnda faktorer. (1 p) 

 

När målsäganden har deltagit i en åklagardriven process och den åtalade har dömts till straff 

eller en straffrättslig påföljd ska målsägandens kostnader ersättas av den dömde. (0,5 p) Full 

ersättning ska betalas, dvs. alla målsägandens skäliga rättegångskostnader, som föranletts av 

nödvändiga åtgärder, ska betalas av svaranden, t.ex. kostnader för biträde och ombud. (0,5 

p) Även fastän åtgärden är nödvändig och kostnaderna skäliga kan domstolen jämka 

beloppet om det är att bedöma som uppenbart oskäligt. (0,5 p) I avvägningen ska beaktas 



orsakerna till målsägandens medverkan i rättegången, parternas ställning samt sakens 

betydelse. (0,5 p) Om B döms till straff eller annan straffrättslig påföljd ska hon ersätta C:s 

skäliga rättegångskostnader, t.ex. kostnaden för hans jurist. Domstolen kan ändå jämka 

beloppet om det blir uppenbart oskäligt för B att betala C:s rättegångskostnader. (1 p) 

 


