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Att betala skadestånd
i brottmål

O

m du har dömts att betala skadestånd i ett brottmål är du skyldig att betala omgående, även om
domen överklagas. Du får ingen ”räkning” eller
något inbetalningskort, utan måste själv ta reda på hur och
till vem du ska betala. Betalar du inte, riskerar du att skulden
lämnas till Kronofogden.

Du kan undvika åtgärder genom att betala

Om du inte kan betala skadeståndet direkt till den som ska ha pengarna, finns en annan möjlighet. Du kan undvika att vi börjar arbeta för
att driva in pengar efter en dom genom att betala in ett belopp som
motsvarar skadeståndet och ränta till oss. Det kallas för att du gör en
nedsättning. För att det ska vara möjligt krävs att domen fortfarande
går att överklaga (det vill säga att den inte vunnit laga kraft). Kontakta
oss om du vill göra en nedsättning, telefon 0771-73 73 00.

Brottsoffret kan få hjälp att driva in skulden
Om ingen överklagar domen om skadestånd inom tre veckor, skickar
domstolen över domen till oss. Vi frågar den som har rätt till skadeståndet om hen vill ha hjälp att driva in skulden. Det kallas för verkställighet. Om brottsoffret vill ha hjälp får du hem ett krav på att
betala skadeståndet. I brevet står det hur du gör för att betala.

Vad händer om du inte betalar?

Betalar du inte skadeståndet, kommer vi att undersöka om du har
några tillgångar. Vi kan ta hand om dina ägodelar och sälja dem för att
betala din skuld. Du kan också få betala skadeståndet via din lön. Det
kallas för att vi gör en utmätning.
Det kommer att kosta dig 600 kronor om brottsoffret tvingas ta vår
hjälp för att få dig att betala. Det kan leda till att du får en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretag.ja

Meddela oss om du betalar till brottsoffret

Om du betalat direkt till brottsoffret, men ändå får ett krav från oss,
ska du skicka in ett bevis på att du betalat skulden. Det kan exempelvis
vara ett kontoutdrag som visar att brottsoffret fått betalt från dig.

Betala till Brottsoffermyndigheten
Om du inte kan betala, kan brottsoffret vända sig till Brottsoffermyndigheten för att få brottsskadeersättning. Då blir du istället skyldig
Brottsoffermyndigheten pengar.

Är ni flera som ska betala skadestånd?
Om ni är flera som tillsammans ska betala skadeståndet, har brottsoffret rätt att vända sig till vem som helst av er för att få ut sina pengar.
Det beror på att ni har ett solidariskt betalningsansvar. Om du tvingas
att betala hela skadeståndet eller en större andel än de övriga, kan du
kräva dem på deras del av skadeståndet. Kontakta oss vid frågor.

Ska ditt barn betala skadestånd?

Har du vårdnaden om ett barn som är under 18 år, kan du bli skyldig
att betala ett skadestånd som ditt barn har dömts till. Det finns ett
maxbelopp för ditt betalningsansvar: en femtedel av prisbasbeloppet
som gällde det år då skadan skedde.

Om domen ändras efter överklagande
Om domstolen beslutar att du ska betala mindre eller inget alls,
lämnar vi tillbaka tillgångar som vi har tagit hand om (det vill säga
utmätt) om värdet är större än det du nu ska betala.
Om du betalat direkt till brottsoffret, och denne inte betalar tillbaka
frivilligt, kan du ansöka om vår hjälp för att få tillbaka pengarna. Kontakta oss i sådant fall för mer information.
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