REMISSYTTRANDE
Datum

2018 -09- 03

Dnr

3478-18-8.1
Alctbilaga

Regeringskansliet
Justitiedepartementet
Enheten för processrätt och domstolsfrågor
103 33 STOCKHOLM

Departementspromemorian Snabbare lagföring (Ds 2018:9)
(Departementets diarienummer Ju2018/02403/DOM)
Justitiekanslern ska vaka över tryck- och yttrandefriheten samt värna integriteten och rättssäkerheten i den offentliga verksamheten. I Justitiekanslems uppdrag ingår även att bevaka statens rätt och att medverka till att
rättstillämpningen är effektiv och av hög kvalitet.
Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväganden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern,
utifrån sitt uppdrag, främst har att beakta.
Jourdomstolar
Justitiekanslern instämmer i utredarens bedömning att en ordning med
jourdomstolar inte bör införas.
Snabbförfarande i brottmål för vuxna lagöverträdare
I sitt remissyttrande över utredarens delredovisning i promemorian
DS 2017:36 anförde Justitiekanslern bl.a. att det nya delgivningssättet
tillgänglighetsdelgivning skulle kunna innebära vissa risker ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Justitiekanslern vidhåller vad som då anfördes men
har i och för sig inte någon erinran mot den nu föreslagna utvidgningen av
det pågående försöksprojektet.
Snabbare lagföring för unga lagöverträdare
Utredarens förslag i denna del utgår från gällande rätt. Justitiekanslern har
inte någon erinran mot förslagen.
Häktning och snabbare lagföring för frihetsberövade vid mindre
allvarlig brottslighet
Justitiekanslern avstyrker förslaget om att den misstänkte ska kunna häktas
oberoende av brottets beskaffenhet om det finns en risk att han eller hon
fortsätter sin brottsliga verksamhet och det inte kan antas att han eller hon
endast kommer att dömas till böter.
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Även med beaktande av den proportionalitetsprövning som ska göras och
den kortare tid för väckande av åtal som föreslås anser Justitiekanslern att
häktning framstår som en alltför ingripande åtgärd för den mindre allvarliga
brottslighet som det är fråga om. Under alla förhållanden bör andra åtgärder
i första hand prövas för att tillgodose behoven av snabbare lagföring och av
att. förhindra fortsatt brottslighet. Justitiekanslern anser därför att effekterna
av det pågående försöksprojektet med ett snabbförfarande i brottmål bör
utvärderas innan en utvidgning av möjligheterna till häktning eventuellt
övervägs.
Justitiekanslern tillstyrker förslaget om ett förtydligande av att proportionalitetsprincipen gäller även vid häktning enligt 24 kap. 2 § rättegångsbalken.
Justitiekanslern har inte heller någon invändning mot förslagen om begränsning av tiden för väckande av åtal eller strängare skyndsamhetskrav för att
påbörja huvudförhandling i fråga om den som är häktad enligt den aktuella
bestämmelsen.
När det gäller frågan om utökade möjligheter att hålla kombinerad häktnings- och huvudförhandling hänvisar Justitiekanslern till sitt remissyttrande
över betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52).
Slutunderrättelse vid enklare förundersökningar
Som framhålls i promemorian har den misstänkte såväl före som efter åtals
väckande rätt till insyn i förundersökningen och en möjlighet att begära
komplettering av denna. Justitiekanslern delar utredarens bedömning att
bestämmelserna om slutunderrättelse kan förenklas utan att den misstänktes
rättssäkerhet äventyras. De aktuella förenklingarna av förfarandet kan också
förväntas bidra till en snabbare och mer effektiv lagföring. Justitiekanslern
tillstyrker därför förslagen i denna del.
Justitiekanslern har i övrigt inte några synpunkter på förslagen.
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