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Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har genom remiss 
anmodats att yttra sig i rubricerat ärende. Fakultetsnämnden får som svar 
anföra följande. De förslag som inte uttryckligen berörs nedan lämnar 
nämnden utan erinran. 
 
Fakultetsnämnden instämmer i det särskilda yttrandet avgett av experten Ola 
Engdahl, Utrikesdepartementet, som fogats till betänkandet (s. 183 f.). Dock 
bör lagen enligt nämndens mening lämpligen kallas lag om skydd mot 
rättsliga åtgärder för utställningsföremål och bör lagtexten ändras i enlighet 
därmed (jfr bet. bl.a. s. 130). 
 
Ett beslut att avslå en ansökan om skydd enligt den föreslagna lagen lär på ett 
betydligt sätt kunna påverka sökanden negativt. Det saknas bärande skäl för 
att med frångående av utgångpunkterna i förvaltningslagen förse den 
föreslagna lagen med ett överklagandeförbud. Att formella hinder mot ett 
överklagandeförbud saknas utgör inte ett sådant skäl (jfr bet. s. 153 ff.). 
Enligt fakultetsnämndens mening bör den föreslagna lagen därför inte 
innehålla något överklagandeförbud. 
 
I full enlighet med den föreslagna lagens syfte innehåller förslaget inte några 
bestämmelser om att ett meddelat beslut i vissa fall skulle kunna upphävas 
(se bet. s. 154). Konsekvenserna av den i och för sig nödvändiga 
orubbligheten kan bli att ett beslut grundat på oriktiga uppgifter inte kan 
angripas eller att väsentligt ändrade förhållanden efter beslutet inte kan 
beaktas. Ska exempelvis ett föremål som omfattas av skydd enligt ett beslut 
med stöd av den föreslagna lagen behålla detta skydd, även om det bjuds ut 
till försäljning i Sverige? Enligt fakultetsnämndens mening krävs under 
ärendets fortsatta beredning ytterligare överväganden av orubblighetens 
eventuella negativa konsekvenser och möjligheterna att förhindra eller 
avhjälpa dessa. 
 
Förslag till yttrande i detta ärende har upprättats av professor Eric Bylander. 
Yttrandet har på delegation avgivits av Juridiska fakultetens dekanus, 
professor Anna Singer. 
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