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Remissyttrande över promemorian EU-
förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder (DS 
2014:35) 
Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått rubricerade promemoria på remiss och lämnar 
följande yttrande.  

I betänkandet utreds vilka författningsmässiga ändringar och komplettering som kan vara 
nödvändiga inför det att EU-förordningen om civilrättsliga skyddsåtgärder ska börja 
tillämpas den 11 januari 2015.  

Förordningen tar sikte på sådana besöksförbud som meddelats i medlemsstaterna inom 
ramen för civilrättsliga frågor. Förordningen träffar dock inte de skyddsåtgärder som finns i 
kontaktförbudslagen (1988:688) eller äktenskapsbalken. Ett kontakförbud meddelat enligt 
den svenska kontaktförbudslagen kan istället komma att överföras till en annan 
medlemsstat med stöd av direktivet 2011/99/EU om den europeiska skyddsordern.  

Brå ser positivt på att åklagare, som också prövar frågor om kontaktförbud enligt 
kontaktförbudslagen, föreslås som behörig myndighet för åtgärder enligt förordningen. Den 
enskilde, som av en myndighet i annan medlemsstat har bedömts vara i behov av skydd, ges 
därmed möjlighet att efter sedvanlig prövning erhålla det skydd som i Sverige erbjuds inom 
kontaktförbudslagstiftningen – vilket också tas upp i promemorian.  

Det är dock – enligt Brå – av stor vikt att enskilda som presenterar ett intyg, men där 
förutsättningarna för utfärdande av kontaktförbud med stöd av kontaktförbudslagen inte 
bedöms föreligga, ges tillräcklig information om vad erkännandet innebär (s. 49) och 
därmed också vad för typ av skydd och åtgärd detta i praktiken innebär för den enskilde. 

I sammanhanget kan även omnämnas att Brå i regleringsbrevet för år 2013 fick i uppdrag 
att följa upp och utvärdera reformen om förbättrat skydd mot stalkning som trädde i kraft 
den 1 oktober 2011. Syftet med utvärderingen är att undersöka tillämpningen av brottet 
olaga förföljelse och hur bestämmelserna om kontaktförbud tillämpas i praktiken. 
Rapportering av uppdraget beräknas ske strax efter årsskiftet.  

Detta yttrande avges av generaldirektör Erik Wennerström efter föredragning av 
verksjuristen Saadia Aitattaleb.  

 

Erik Wennerström 

     Saadia Aitattaleb 
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