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Yttrande rörande Ds 2018:9, Snabbare lagföring
Haparanda tingsrätt får härmed lämna följande synpunkter.
Avsnitt 3 Jourdomstolar
Haparanda tingsrätt delar den bedömning som utredaren gjort. Haparanda tingsrätt anser att åtgärder inriktade mot att öka effektiviteten i ett tidigare skede i
rättskedjan skulle innebära att gärningar lagförs snabbare och skulle ge en större
vinst ekonomiskt än att inrätta jourdomstolar.
Avsnitt 4 Snabbförfarande i brottmål för vuxna lagöverträdare
Haparanda tingsrätt ställer sig positiv till en utökning av försöksverksamheten
och ser då gärna att försöksverksamheten omfattar fler mindre domstolar då
vissa farhågor finns rörande hur ett system i enlighet med snabbförfarandet
skulle fungera för mindre domstolar vad gäller utsättning av mål till huvudförhandlingar både i fråga om domar- som lokalresurser. Haparanda tingsrätt vill
även lyfta problematiken med att bl.a. Nationellt forensiskt centrum (NCF) riskerar vara underdimensionerat för sin verksamhet vilken kan riskera öka utredningstiderna för de ärenden som inte omfattas av snabbspåret. Haparanda tingsrätt har även en viss tveksamhet till att åklagare ska inhämta personutredningar
mot bakgrund av att det i någon mån innebär att åklagaren gör en förhandsbedömning vad gäller den förväntade påföljden. En sådan förhandsbedömning riskerar enligt Haparanda tingsrätts mening att binda upp domstolarna i högre grad
än vad som är fallet idag.
Avsnitt 5 Snabbare lagföring för unga lagöverträdare
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Haparanda tingsrätt ser positivt på förslaget att påbörja försöksverksamheten.
Det är mycket positivt att insatser riktade mot att förkorta utredningstiderna hos
polisen i dessa ärenden lyfts. Haparanda tingsrätts erfarenhet är att de långa utredningstiderna hos polisen utgör det främsta hindret för en effektiv och snabb
lagföring av unga lagöverträdare.
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Avsnitt 6 Häktning och snabbare lagföring för frihetsberövade vid mindre
allvarlig brottslighet
Haparanda tingsrätt ser positivt på att en uttrycklig proportionalitetsbedömning
skrivs in i lagtexten.
Avsnitt 7 Slutunderrättelse vid enklare förundersökningar
Haparanda tingsrätt har vissa farhågor rörande ett system där slutunderrättelse
av förundersökningsmaterialet underlåts mot bakgrund av risken för att ev.
kompletteringar av förundersökningsmaterialet istället riskerar ske vid domstolarna. Ett sådant system riskerar öka handläggningstiderna i domstol samt öka
kostnaderna för ev. inställda mål. Betänkligheterna rör framförallt den allvarligare brottsligheten. Vissa farhågor kan även lyftas vad avser säkerställandet av en
rättssäker hantering av inhämtandet av den misstänktes samtyckte till att avstå
rätten att bli delgiven slutunderrättelse och möjlighet att komplettera förundersökningen.
I övrigt har Haparanda tingsrätter inga synpunkter.
__________________
Detta yttrande har beslutats av undertecknad lagman Agneta Karlsson efter samråd med rådmännen Annika Nilsson och David Boberg. Tingsnotarien Robin
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