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Begjæring om at politiet fremmer erstatningskrav i straffesak med
anmeldelsesnummer ____________.
Krav om oppreisningserstatning
Undertegnede er fornærmet i straffesak med ovennevnte anmeldelsesnummer. Jeg
erklærer herved at jeg begjærer at påtalemyndigheten fremmer krav om
oppreisningserstatning på mine vegne under straffesaken, utmålt etter rettens skjønn,
jfr. skadeserstatningsloven § 3-5, jfr. § 3-3.
Krav om erstatning for økonomisk tap
Jeg har videre lidt følgende økonomisk tap, som kreves erstattet etter
skadeserstatningsloven §§ 3-1 og 4-1. Skadevolder har opptrådt ansvarsbetingende
uaktsomt, og det er påregnelig årsakssammenheng mellom utgiftene og det straffbare
forholdet som danner grunnlaget for tiltalen.
Liste over økonomisk tap:
Beskrivelse av utgiften

Kostnad

Sum

________________
Sted og dato

_________________
Signatur

Vedlegg nr.

Veiledning for bruk av skjemaet Erstatningskrav i straffesak.
1. Skjemaet med dokumentasjon bør oversendes politiet i god tid før hovedforhandling i
straffesak. Dersom det oversendes for sent kan politiet avvise å prosedere kravet i
hovedforhandlingen.

2. Skadelidte har tapsbegrensningsplikt, og må søke å redusere tapet ditt dersom det er
mulig.

3. Du bør dokumentere utgiftene så langt det lar seg gjøre, for eksempel ved kvitteringer fra
lege eller tannlege, faktura, utskrift av behandlingsutgifter fra Helsenorge.no, bilder av
ødelagte gjenstander, kvitteringer på ødelagte gjenstander, priseksempler på tilsvarende
gjenstander, erklæring fra arbeidsgiver om tap av lønn, vedtak fra forsikringsselskap om
egenandel mv.

4. Du må dokumentere tilstrekkelig årsakssammenheng mellom utgiften og den anmeldte
handlingen, for eksempel gjennom legeerklæringer eller ved at du forklarer deg nærmere
om dette i hovedforhandlingen. Du kan konsultere påtalemyndigheten eller en advokat
dersom du har spørsmål om dette.

5. Husk at de fleste som anmelder familievold, voldtekt eller andre seksuelle overgrep har
krav på bistandsadvokat på statens bekostning til å utarbeide erstatningskrav.

6. Husk at alle som er utsatt for skade etter vold, frihetsberøvelse og andre straffbare
forhold også har krav på fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue til å utarbeide et
slikt erstatningskrav.

7. Advokatfirmaet Teigstad AS påtar seg inget erstatningsmessig ansvar for bruk av dette
skjemaet, og det oppstår inget oppdrag ved bruk av dette skjemaet. Dersom du har
anmeldt et straffbart forhold og ønsker kvalifisert advokatbistand til å utarbeide
erstatningskravet kan vi sannsynligvis bistå deg kostnadsfritt under offentlige fri
rettshjelpsordninger dersom du tar kontakt med oss:

8. Les mer på http://www.advokat-teigstad.no/erstatningskrav eller kontakt oss på
post@advokat-teigstad.no eller telefon 22 34 30 00.

