
BEGÄRAN OM ÖVERPRÖVNING AV ÅKLAGARBESLUT om att inte föra 

målsägandens talan om enskilt anspråk/skadestånd med anledning av brott 

 

1. SKRIV ORT OCH DATUM 

 

 

2. SKRIV NAMNET TILL DEN PERSON INOM ÅKLAGARMYNDIGHETEN SOM FATTADE 

BESLUTET OCH DEN ADRESS SOM STÅR PÅ BESLUTET 

 

 

3. SÖKANDE 

 

HÄR SKA DU SKRIVA UPPGIFTER OM DIG SOM BEGÄR ÖVERPRÖVNING – OCH OM BUTIKEN 

SOM DU FÖRETRÄDER 

Namn: 

Personnummer: 

Namn på butiken: 

Organisationsnummer: 

Adress till dig: 

E-post till dig: 

Telefonnummer till dig: 

 

 

4. VILKET BESLUT VILL DU HA PRÖVAT? 

Skriv ärende-/diarienumret. Till exempel AM-12345-20. Det finns på det beslut du fått 

från Åklagarmyndigheten. Din begäran kan annars inte prövas. 

Skriv datumet för beslutet. 

Skriv namnet på den som fattat beslutet. Alltså samma person som du också skickar denna 

begäran till. 

 



 

5. VILKEN ÄNDRING VILL DU HA? 

Skriv vilken ändring av beslutet som önskas. 

Om du fått ett beslut om att åklagare inte kommer att föra din talan om enskilt 

anspråk/skadestånd med anledning av brott skriver du att du önskar att åklagaren gör det 

enligt huvudregeln i 22 kap. 2 § Rättegångsbalken. 

 

6. VARFÖR VILL DU HA ÄNDRING? 

Skriv att du önskar att en åklagare ska driva din talan om enskilt anspråk/skadestånd med 

anledning av brott eftersom du anser att det varken är uppenbart obefogat eller att det 

föranleder en väsentlig olägenhet för åklagaren att göra detta.  

Att du anser att den talan som du har om skadestånd inte är komplicerad, svårutredd eller 

avser belopp som inte är skäliga och att det på dessa grunder inte finns skäl att frångå 

huvudregeln.   

Har du mer information att lämna i ärendet om ditt skadestånd med anledning av brottet än 

vad du gjorde vid anmälan ska du också tydligt skriva det. 

 

 

7. VILL DU LÄMNA IN NÅGRA NYA HANDLINGAR? 

De ska i så fall lämnas in tillsammans med denna begäran. Handlingar som redan finns hos 

Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ska inte lämnas in. 

 

 

8. UNDERTECKNANDE MED NAMN AV DEN SOM BEGÄR ÖVERPRÖVNING 

 

Här skriver du under med ditt namn och ett namnförtydligande.  

 

Bifoga ett underlag att du har rätt att företräda butiken, om det är den situationen. 

 


