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Remiss av delbetänkandet Straffprocessens ramar och
domstolens beslutsunderlag i brottmål – en bättre hantering av
stora mål (SOU 2017:7)
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Utredningen om processrätt och stora brottmål (Ju 2016:10) har i uppdrag
att analysera hur handläggningen av stora brottmål med omfattande
bevisning skulle kunna moderniseras och effektiviseras med bevarade krav
på rättssäkerhet. Utredningens uppdrag i den här delen är att föreslå vilka
åtgärder som det finns anledning att utreda närmare. De överväganden och
förslag som lämnas i delbetänkandet är därför inte slutgiltiga ställningstaganden i de enskilda sakfrågorna. Förslagen är utredningens motiverade
bedömning av vilka frågor som det finns skäl att låta undersöka närmare
inom ramen för ett fortsatt utredningsuppdrag om stora brottmål.
Regeringen har, enligt vad som anges i direktiven, för avsikt att med
utgångspunkt i delbetänkandet lämna tilläggsdirektiv avseende sådana
åtgärder som det finns anledning att utreda närmare.
För att få ett så fullgott underlag som möjligt inför det kommande arbetet
med att ta fram tilläggsdirektiv önskar regeringen i första hand svar på
följande frågor.
1. Är de huvudinriktningar som utredningen föreslår - straffprocessens
ramar (kap. 6.5) och domstolens beslutsunderlag (kap. 6.6) - rimliga för
att modernisera och effektivisera handläggningen av framför allt stora
brottmål?
2. Saknas det några åtgärder inom ramen för de föreslagna
huvudinriktningarna?
Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 29 maj
2017. Svaren bör lämnas både på papper och per e-post i wordformat till
ju.a@regeringskansliet.se.
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Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2).
Promemorian kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Remissmöte

Som en del av remissförfarandet kommer Justitedepartementet att bjuda in
till ett remissmöte under remisstiden, se bifogad inbjudan.

Mattias Larsson
Departementsråd

Kopia till
Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm
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