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Remissyttrande över betänkandet Ersättning till 

brottsoffer (SOU 2021:64) – dnr Ju2021/02755 

1 CENTRUM FÖR RÄTTVISAS SYNPUNKTER 

1.1 Centrum för rättvisa är en ideell och oberoende stiftelse med 

uppdrag att värna enskildas grundläggande fri- och rättigheter 

genom rättsprocesser, utbildning och opinionsbildning. Som ett 

led i detta avger Centrum för rättvisa remissyttranden över 

lagförslag som kan påverka enskildas grundläggande rättigheter.  

1.2 Centrum för rättvisa har fått möjlighet att yttra sig över 

betänkandet Ersättning till brottsoffer (SOU 2021:64) och får 

anföra följande.  

1.3 Centrum för rättvisa instämmer i utredningens bedömning att det 

finns skäl att generellt höja nivåerna för kränkningsersättningen 

och att det krävs lagstiftningsåtgärder för att åstadkomma detta 

(avsnitt 6 i betänkandet). Förslaget om att införa ett stärkt 

upprättelsemoment i 5 kap. 6 § skadeståndslagen framstår som ett 

lämpligt tillvägagångssätt.  
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1.4 Som anförs i utredningen ankommer det ytterst på 

rättstillämpningen att ta ställning till hur stora höjningarna blir för 

varje enskild gärning. Trots detta framstår det som lämpligt att, 

som utredningen gör i avsnitt 6.5.2, ge domstolarna konkreta 

riktlinjer för vilka ersättningsnivåer som avses. Det är bra om 

dessa riktlinjer tas med även i propositionen.  

1.5 Centrum för rättvisa har inga synpunkter på förslagen i övrigt. 

 

Fredrik Bergman 

Chef för Centrum för rättvisa  

Föredraget av juristerna Erik Scherstén och Natalie Staff 
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