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Bristerna på rättssäkerhet
Initiativ
Anmälda brott ökar. Antalet ouppklarade brott ökar. Avskrivna brott ökar. Så kan den dystra
bilden av vår rättssäkerhet beskrivas. Vi får den ofta bekräftad i tidningar och TV. Den
gemensamma nämnaren är att dagens lagar inte på ett tillfredställande sätt skydda den laglydige.
Några exempel.
Gällande lag anses förbjuda beslag av mobiltelefon från patienter intagna på rättspsyk. Resultatet
är att många fortsätter sin brottsliga verksamhet under vårdperioden. Tingsrätten anser inte att
lagen medger häktning av villkorligt dömd som fortsatt sin brottsliga verksamhet. Resultatet blir
ofta fortsatt brottslig verksamhet i avvaktan på slutlig dom. Åklagare avskriver till synes
självklara brott med hänvisning till att lagen kräver heltäckande bevisning.
Varför klarar man i England av att lösa inbrott i en helt annan utsträckning än i Sverige? Denna
bara för att ta ett exempel.
Polisen lägger ner förundersökning till följd av att man inte bedömer bevisen hålla i den fortsatta
rättsliga prövningen. Vi konstaterar dessutom att åklagaren lägger ner ärendet medan polisen
fortfarande håller på med utredningen.
Exempel på det som ovan sammanfattningsvis beskrivits kan vi nästan dagliga se prov på i
massmedia. Resultatet blir att allmänheten blir alltmer frustrerad över hur samhället brister i
agerande.
För Centerpartiet del har vi tagit upp ämnet i den lokala Växjö avdelningen. Med denna
skrivelse till Centerpartiets riksdagsgrupp vill vi att Centerpartiet går i spetsen med åtgärder
både på kort och lång sikt som ökar rättssäkerheten. Vi känner oss övertygade om att ämnet har
en sådan tyngd och geografisk bredd att det krävs snabba och resoluta åtgärder.
Förslag

Att

omgående se till att det görs en analys av tillämpningen av olika
lagar i syfte att se om det sker i lagstiftarens anda när det gäller att
skydda den laglydige samt föreslå Alliansen att vidta de förändringar
som snabbanalysen motiverat, samt

Att

vidta åtgärder för en översyn av lagstiftningen på olika områden i
syfte att utifrån dagens erfarenheter komma med förslag på
förändringar som syftar till att skydda den laglydige och förhindra
att brottslingar begår ytterligare brott till följd av brister i våra lagar
där inte minst förändringar i kommunikationsteknik
uppmärksammas.
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