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Remissvar avseende promemorian Kompletterande
bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska
unionen och Förenade kungariket
Sammanfattning
Polismyndigheten tillstyrker promemorians förslag om en ny lag med
kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska
unionen och Förenade kungariket. Myndigheten lämnar dock några synpunkter
på förslagen, med förslag på vissa ändringar och förtydliganden.
Polismyndighetens synpunkter
Polismyndigheten anser att det är positivt att det tydliggörs att det förfarande
som ska tillämpas gentemot Förenade kungariket avseende överlämnande av
dömda och misstänkta personer, trots vissa principiella skillnader, i stora drag
motsvarar förfarandet för europeisk arresteringsorder som gäller för medlemsstater inom EU.
Det följer av artikel 83.3 i avtalet1 att i de fall ett överlämnande vägras på
grund av att den eftersökte är svensk medborgare så ska staten överväga att
inleda ett förfarande som står i proportion till arresteringsordern. Det kan med
fördel förtydligas i det fortsatta lagstiftningsarbetet om en lagföringsprocess i
Sverige alltid ska inledas i dessa fall.
Polismyndigheten ser inga hinder mot att myndigheten utses till centralmyndighet för transiteringar enligt avtalet. Såvitt myndigheten förstår
promemorian innebär det att transiteringar inte kommer att hanteras av
Regeringskansliet (Justitiedepartementet) utan att Polismyndigheten hanterar
dessa ärenden, i likhet med förfarandet vid en europeisk arresteringsorder.
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Avtal om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland, å andra
sidan av den 30 december 2020 (EUT L 444, 31.12.2020).
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Vidare uppfattar Polismyndigheten promemorian som att Åklagramyndigheten
får möjlighet att utfärda arresteringsorder och att Polismyndigheten svarar för
översättning och översändning av arresteringsordern till Förenade kungariket.
Polismyndigheten anser att lydelsen av bestämmelsen i 2 kap. 2 § i den föreslagna nya lagen med fördel kan kompletteras. Detta för att tydliggöra att det
kan röra två olika slags ärenden, dels när en person överförs för att avtjäna ett
straff och dels när en person överförs för en straffrättslig prövning. Det
föreslås därför att bestämmelsen kompletteras med ett andra stycke enligt
följande.
”Har överlämnande till Sverige skett för lagföring här i landet, med villkor att
den som överlämnas ska återföras till den andra staten, ansvarar
Polismyndigheten för att den som har överlämnats återförs.
I syfte att förtydliga förfarandet föreslås vidare att bestämmelsen i 3 kap. 6 § i
den föreslagna nya lagen kompletteras med uppgift om att kommunicering
sker genom Interpolis efterlysningsdatabas och säkra globala kommunikationskanal, då Schengens informationssystem inte kan användas.
Avslutningsvis vill Polismyndigheten framhålla att en arresteringsorder på
engelska bör kunna godtas i originalspråk, utan att den översätts till svenska.
Konsekvenser för Polismyndigheten
Polismyndigheten delar den bedömning som görs avseende konsekvenserna av
förslagen.
Avdelningschefen Gunilla Hedwall har beslutat i detta ärende med juristen
Ylva Marsh som föredragande. Handläggaren Tatjana Markus har deltagit i
den slutliga beredningen. Rikspolischefen Anders Thornberg har informerats
om remissen.
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