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LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-02-12 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika 

Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 

 

Genomförande av brottsofferdirektivet 

 

Enligt en lagrådsremiss den 5 februari 2015 (Justitiedepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

lag om ändring i rättegångsbalken. 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Linda 

Billung. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Begreppet brottsoffer  

 

I remissen föreslås de lagändringar som krävs för att EU-direktivet 

om brottsoffer ska genomföras i svensk rätt. Grundläggande för  

regleringen i direktivet är begreppet ”brottsoffer”. Enligt remissen  

(s. 11) motsvaras definitionen av brottsoffer i direktivet av det 

svenska begreppet målsägande i enlighet med definitionen i  
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20 kap. 8 § fjärde stycket rättegångsbalken. Remissens lagförslag 

innebär att bestämmelser i direktivet om brottsoffer införs i rätte-

gångsbalken så att de ska gälla för målsägande. 

 

Emellertid kan det betvivlas att direktivets definition av brottsoffer 

överensstämmer helt med rättegångsbalkens definition av måls-

ägande.  

 

I direktivets artikel 2 definieras brottsoffer så att därmed avses bl.a. 

familjemedlemmar till en person vars död var en direkt följd av brott, 

och som har lidit skada av den personens död. Som familjemedlem-

mar räknas bl.a. släktingar i rakt upp- eller nedstigande led, syskon 

och personer som är beroende av brottsoffret. 

 

Enligt 20 kap. 8 § fjärde stycket är målsägande den mot vilken brott 

är begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada. Var 

gränserna för begreppet målsägande går är inte odiskutabelt i alla 

delar. Men det får anses osannolikt att alla kategorier av familjemed-

lemmar som anges i direktivet också omfattas av begreppet måls-

ägande. 

 

Under föredragningen har hänvisats till artikel 2.2 i direktivet, som 

föreskriver att medlemsstaterna får fastställa förfaranden dels för att 

begränsa antalet familjemedlemmar som kan komma i åtnjutande av 

rättigheter som fastställs i direktivet, med beaktande av de individu-

ella omständigheterna i varje fall, dels för att fastställa vilka familje-

medlemmar som har företräde när det gäller utövande av de rättig-

heter som fastställs i direktivet.  

 

Denna direktivbestämmelse kan inte läsas så att den tillåter att den 

nationella lagen innehåller en allmän definition av begreppet brotts-

offer som är snävare än definitionen i direktivet. 
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I remissen – och mer utförligt i den underliggande departementspro-

memorian – förs ett resonemang om skäl 20 i direktivets ingress. Det 

är inte lätt att förstå räckvidden av vad som står där. Tanken tycks 

vara att brottsoffrens rättigheter enligt direktivet ska kunna begränsas 

i nationell rätt när det i direktivet hänvisas till brottsoffrets roll i det 

straffrättsliga systemet i fråga. Sådana hänvisningar finns i de direk-

tivbestämmelser (artikel 7.1 och 7.3) som föreslås genomförda i 5 

kap. 6 § och i 33 kap. 9 §, däremot inte i den direktivbestämmelse 

(artikel 6.1) som förslås genomförd i 20 kap. 15 a §. Detta förhål-

lande har inte behandlats i remissen. 

 

I samband med föredragningen har också anförts följande. Direktivet 

i denna del motsvaras bl.a. av definitionen i 20 kap. 8 § rättegångs-

balken, men också av 20 kap. 13 §. Dessutom kan de rättigheter 

som direktivet ger brottsoffer uppfyllas av annan lagstiftning som inte 

är relaterad till målsägandebegreppet, t.ex. i socialtjänstlagen. Mot 

den bakgrunden har det bedömts att någon definition av brottsoffer 

inte behöver införas på grund av direktivet och inte heller är lämplig. 

Det räcker att rättigheterna finns. 

 

Vad som sålunda har anförts har inte utvecklats i remissen. Det går 

inte att – utan en fullständig analys – avgöra om direktivet i de nu 

aktuella delarna kan genomföras på detta sätt.  

 

Frågan om förhållandet mellan begreppen brottsoffer och målsägan-

de behöver övervägas ytterligare under lagstiftningsärendets fort-

satta beredning. 

 

 

 


