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Remiss av promemorian Digital kommunikation i domstolsprocesser
(Ds 2019:18)
(Ju2019/02632/DOM)
Juridiska falculteten vid Uppsala universitet har genom remiss anmodats att
yttra sig i rubricerat arende. Fakultetsnamnden far som svar anfora foljande.
De forslag som inte uttiycicligen berors nedan lamnar namnden utan eriruan.
Regiering av lilcartade fi•agor ayseende de olilca doinstolssiagen bor vara enhetlig, om det rote fimis starka skal for aysteg fran en enhetlig reglering (jfi•
promemorian s. 80). Som konstateras i promemorian (s. 61 f. och 67) galley i
allman forvaltningsdomstol, lilcsom i domstolsarenden, att forelaggande att
visa upp en slcriftlig fullmalct ska meddelas endast om ratten anser att ett ombuds behorighet behover styrkas. De argument som i promemorian anfors for
att behalla det genereila kravet enligt rattegangsbalken pa uppvisande i original for fullmalcter pa papper ar i sig bealctansvarda (s. 63). Docic framstar det
som oklart varfor dessa argument endast beaktas ayseende rattegangsbaiken
och varfor de arses motivera aysteg fran en enhetlig reglering. Det scan i
sammanhanget ifragasattas om rislcen att nagon obehorigen inieder ett forfarande i en annan persons namn ar sa beaktansvard att det motiverar ett generellt krav pa en utstailarverifikation (jfi• promemorian s. 50 £).
Forandringar som ar ber•oende av nytillkomna tekniska losningar lean leda till
tillampningsproblem soin varit svara att forutse. Darfor boy det overvagas att
iniedningsvis foreta en pa visst Batt begransad forsoksverksamhet. Delta synes sarslcilt palcallat ifraga om telcniska losningar som ar aysedda alt ailvandas i stor omfattning utan att i nulaget narmare lcunna overblickas. Dit torde
atminstone hora en teknislc losning for elelctronisk undersla•ift i samband med
att mal overlamnas fran I~•onofogdemyndigheten till tingsratten (se promemorian s. 93 £).
Enligt den statislca hanvisning som foreslas i promemorian ar eiz avancerad
elelctronislc underskrift en sadan avancerad elelctronislc undeislcrift som awes
i artilcel 3 i Europaparlamentets och cadets forordning(EU)nr 910/2014 av
den 23 juli 2014 om elektronislc identifiering och betrodda tjanster for
elelctroniska transaktioner pa den irue marlcnaden och om upphavande av
dir~elctiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen. Den motsvarande hanvisningen i 45 leap. 4 § 5 st. rattegangsballcen ayseende aklagarens stamningsansolcan, som enligt promemorians forslag (bl.a. s. 14 f. och 110), slca tas bort
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anger ocicsa alternativet eller~ overforcrs pn ett scut som irppfyller n~otsvczr•ande
I~•av pa sakerl~et. Med tanlce pa den snabba telcniska utvecklingen bor mojligheten att pa detta fle~ibla Batt ge tillgang till nytillkommande alternativ
lampligen overvagas.

Forslag till yttrande i detta arende har upprattats av professor Eric Bylander.
Yttrandet har pa delegation avgivits av Juridislca fakultetens dekanus, professor Manias Dahlberg.

Mattias Dahlberg
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