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NÄRVARANDE JUSTITIERÅD 

Stefan Lindskog, Ann-Christine Lindeblad, Agneta Bäcklund (referent), 

Ingemar Persson och Svante O. Johansson 

 

FÖREDRAGANDE  

Elisabet Rune 

 

PROTOKOLLFÖRARE 

Anne-Jeanette Lindberg 

 

KLAGANDE 

Efterlevande till JK 

 

1. A 

 

2. B 

 

3. C 

 

Ombud för 1–3: KBL 

 

4. D 
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 MOTPARTER 

1. Allmän åklagare 

 

2. E 

  

Företrädd av åklagaren 

  

3. F  

 

Målsägandebiträde:  AF 

  

SAKEN 

Rån m.m. 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 

Svea hovrätts dom 2013-05-15 i mål B 2501-13 

 

__________________ 

 

Målet föredras i fråga om undanröjande av påföljd och avgift enligt lagen 

(1994:419) om brottsofferfond samt i fråga om prövningstillstånd. 

 

Högsta domstolen fattar följande 

 

BESLUT 

 

Högsta domstolen undanröjer den bestämda påföljden och skyldigheten att 

betala en avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. 
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Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd rörande målet i övrigt. 

Hovrättens avgörande står därmed fast i dessa delar. 

 

För biträde åt JK i Högsta domstolen tillerkänns KBL ersättning av allmänna 

medel med 4 657 kr, avseende arbete. Denna kostnad ska stanna på staten. I 

ersättningen ingår mervärdesskatt med 931 kr. 

 

SKÄL 

 

JK har yrkat att åtalet för rån ska ogillas och som en följd av detta att Es och 

Fs skadeståndsyrkanden ska lämnas utan bifall. Han har vidare yrkat att 

straffet under alla förhållanden ska sättas ned. JK avled den 16 juni 2013. 

 

A, B, C och D har som efterlevande till JK tagit över hans talan såvitt avser 

frågan om han har begått den påstådda gärningen. 

 

Eftersom JK har avlidit under målets handläggning i Högsta domstolen ska 

påföljden undanröjas. Också förpliktelsen att betala en avgift enligt lagen 

(1994:419) om brottsofferfond ska undanröjas. (Jfr NJA 2012 s. 521). För 

detta krävs inte prövningstillstånd (jfr NJA 1956 s. 212).  

 

För att Högsta domstolen ska pröva den talan som förs av de efterlevande till 

JK krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd får meddelas om det är 

viktigt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta 

domstolen. Därutöver får prövningstillstånd meddelas i undantagsfall, 

nämligen när det finns synnerliga skäl för en prövning i Högsta domstolen. 

 

Det finns inte skäl att meddela prövningstillstånd rörande målet i övrigt. 
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______________________________ 

Anne-Jeanette Lindberg 

 

Föredraget 2013-10-01 

 

Uppvisat och lämnat för expediering 2013-10-08 

 

______________________________ 

Stefan Lindskog 

  


