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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 14 januari 2014 beretts tillfälle att avge 
yttrande över promemorian Europeisk skyddsorder – Samarbete om skydd för hotade och 
förföljda personer inom EU (Ds 2014:3). 
 
Advokatsamfundet har, med nedan angivna reflektioner och synpunkter, ingen erinran 
mot de överväganden och förslag som lämnas i promemorian. 
 
Det är positivt att det blir ett gränsöverskridande samarbete inom EU till stöd för hotade 
och förföljda personer genom att besöksförbud som utfärdats i en medlemsstat även ska 
gälla i den medlemsstat dit den hotade/förföljda personen ska flytta. Eftersom direktivet 
om en europeisk skyddsorder är baserat på principen om ömsesidigt erkännande är det 
därför enligt Advokatsamfundets mening, viktigt att följa hur direktivet efterlevs och vilka 
effekter det får. Det är även viktigt att utvärdera ländernas samarbete samt att det ges 
resurser att under en tid följa och utvärdera lagstiftningen i denna fråga. 
 
Advokatsamfundet anser att det är viktigt att personer som fått skydd i ett land fritt kan 
resa och byta bosättningsort i ett annat land med bibehållet skydd. 
 
Advokatsamfundet anser dock att begreppet ”brottsoffer” lämpligen byts ut mot begreppet 
”brottsutsatt” eller ”skyddsperson”. Orsaken härför är att begreppet ”brottsoffer” kan 
cementeras med innebörden att en person inte bara är ett offer vid en händelse, utan att 
personen även förblir ett offer. ”Brottsutsatt” eller ”skyddsperson” är som begrepp mer 
neutralt. 
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Advokatsamfundet anser även att det är viktigt för både den person som förbudet ska 
skydda, som den person som förbudet avses gälla mot, att det finns en tidsaspekt för 
ärendet. Det bör därför i en övergripande regel anges inom vilken tid som en europeisk 
skyddsorder ska kunna verkställas, dvs. tid från ansökan till verkställbarhetsförklaring. 
Det bör därför införas en regel liknande den i 5 § i förslag till förordning om en europeisk 
skyddsorder, att frågor som prövas enligt lag om erkännande av verkställighet i Sverige av 
europeisk skyddsorder ska behandlas skyndsamt. 
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