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Jliridiska fakulteten vid Uppsala universitet har genom remiss anmodats att
yttra sig i rubricerat arende. Fakultetsnamnden far harmed lamna foljande
synpunkter.

Allmanna synpunkter
Juridiska Fakultetsnamnden valkomnar promemorians utgangspunlct och
stravan efter att samordna de nya lagarna och hanteringen enligt dessa (s.
59). Derma samordning ar onskvard ocksa i forhallande till hanteringen en-
ligt den europeiska ai7esteringsorderlagen i relevanta delar sasom promemo-
rians forslag om en snabbare process (s. 41 f~ och vad det kan innebara vad
galley specialitetsprincipen (s. 58). Trots att syftet bakom regelverket for den
nu disicuterade regleringen skiljer sig fi•an syftet med den europeislca ai7~este-
ringsorderlagen (s. 56) ar det en fordel om hanteringen enligt dessa regelverk
samordnas i den man det kan bidra till en effektivare arendehantering och att
koi-~•ekta bedomningar lattare kan goras.

Ytterligare synpunkter
Den Juridiska Fakultetsnamnden undez•strykez• for det forsta vikten av att of-
fentiigt bitrade forordnas i alia de fall den domde samtycker till ett overfo-
iande da det lean vara svai-t for den domde att fullt ut forsta inneborden av ett
samtycice samt nast intill omojligt att vara uppdaterad exempelvis vad galley
eventuella brister i fangelseforhallandena och lilcnande i det aktuella landet
(s. 52 och s. 72). Derma svarighet omfattar ocksa behorig myndighet som
dessutom behover karma till andra komplexa fi•agor sasom utlandslca pafolj-
der och hur det utlandska verkstallighetssystemet ar utformat (s. 63), inklu-
sive viktiga slcillnader i reglerna om villlcoriig frigivning. Det ar vidare sar-
slcilt olampligt att den domde genom ett samtycke helt slculle kunna avtala
bort den grundiaggande i•attigheten att kunna overlclaga och ha tiligang till
domstolsprovning, i gransoverslcridande situationer som de nu aktuella.

Darmed sammanhangande, och for det andra behovs manga ganger alctuell
lcunskap om relevant utveckling inom den internationella ratten och EU-
ratten, inlclusive inverlcan av EU:s rattighetsstadga, for att en lcorrelct bedom-
ning och bantering ska lairuia goras i det enslcilda fallet, inklusive luau pa
tidsfrister. (J£ EU-domstolens dom i de forenade malen C-404/15 och C-
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659/15 PPU Aranyosi och Caldararu ang. den Eiuopeislca arrestei•ingsordern
och relevansen av forhallandena under frihetsberovanden iden utfardande
medlemsstaten, samt efterfoljande rattsutveckiing.) Sadan kunslcap till nytta
bade for den domde och behoi•ig myndighet slculle med fordel lcunna sam-
ordnas mellan berorda myndigheter, aklagarmyndigheten och justitiedepar-
tementet.

Den juridislca fakultetsnamnden har i ovrigt inte nagot att ei•inra mot de for-
fattningsforslag som lamnas i promemorian.

Foisiag till yttrande i detta arende har• upprattats av docent Maria Bergstrom.
Yttrandet har pa delegation avgivits av Juridiska fakultetens dekanus, profes-
sor Mattias Dahlberg.
,~° ~~ ~ ~-

~.~'
C:~~r> ;~, d~j r%~~~ Cry ~~,~ j

Mattias Dahlberg

OrganisationsNATnr:
202100-2932


