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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i brottsskadelagen (2014:322) 

Utfärdad den 2 juni 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om brottsskadelagen (2014:322) 

dels att 2, 5, 17 och 32 §§ ska ha följande lydelse,  

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse. 

2 §2    Brottsskadeersättning betalas om brottet har begåtts i Sverige. 

Brottsskadeersättning enligt 4–5 a §§ betalas även om brottet har begåtts 

utomlands, om den skadelidande vid tidpunkten för brottet hade sin hemvist 

i Sverige. 

5 §3    Brottsskadeersättning betalas för den skada det innebär att någon 

allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot 

dennes person, frihet eller frid eller genom grovt förtal enligt 5 kap. 2 § 

brottsbalken (kränkning). 

Brottsskadeersättning för kränkning bestäms enligt 5 kap. 6 § första och 

andra styckena skadeståndslagen (1972:207). 

I den utsträckning en domstol i sak har prövat ett yrkande om skadestånd 

för kränkning får brottsskadeersättningen i denna del inte bestämmas till ett 

lägre belopp än vad som följer av domstolens avgörande, om inte annat 

följer av denna lag. 

5 a §    Brottsskadeersättning betalas för skada som ersätts enligt 2 kap. 

3 a § skadeståndslagen (1972:207). Sådan brottsskadeersättning bestäms 

enligt 5 kap. 6 a § samma lag. 

I den utsträckning en domstol i sak har prövat ett yrkande om ersättning 

enligt 2 kap. 3 a § skadeståndslagen får brottsskadeersättningen i denna del 

inte bestämmas till ett lägre belopp än vad som följer av domstolens 

avgörande, om inte annat följer av denna lag. 

17 §    Rätten till brottsskadeersättning för personskada enligt 5 kap. 1 § 

första stycket 3 skadeståndslagen (1972:207), för kränkning och för skada 

som ersätts enligt 2 kap. 3 a § skadeståndslagen faller bort om den skade-

lidande avlider innan en ansökan om brottsskadeersättning har gjorts. Detta 

gäller dock inte om han eller hon dessförinnan har framställt krav på skade-

stånd för sådan skada. 

1 Prop. 2021/22:198, bet. 2021/22:CU20, rskr. 2021/22:326. 
2 Senaste lydelse 2021:399. 
3 Senaste lydelse 2017:1134. 

SFS 2022:755 
Publicerad 

den 9 juni 2022 



SFS 2022:755 

2 

32 §4    Ett anspråk på brottsskadeersättning enligt 4, 5 eller 5 a § får inte 

utmätas för den skadelidandes skuld. Livräntebelopp får dock utmätas enligt 

7 kap. utsökningsbalken. 

I fråga om förbud mot utmätning sedan brottsskadeersättning enligt 4, 5 

eller 5 a § har betalats ut tillämpas 5 kap. 7 § andra stycket utsökningsbalken. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022. 

På regeringens vägnar 

MORGAN JOHANSSON 

Danijela Pavic 

(Justitiedepartementet) 

4 Senaste lydelse 2021:399. 
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