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Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m.2
dels att 2 och 4–6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.
1 a § Under andra tider än ordinarie öppettider och andra tider än de som
anges i 1 §, ska tingsrätterna enligt bestämmelserna i denna förordning ha
beredskap för att pröva frågor om offentlig försvarare för misstänkta som är
gripna eller anhållna där det finns ett särskilt brådskande behov av försvarare.
2 §3 Domstolsverket får, efter att ha gett Åklagarmyndigheten tillfälle att
yttra sig, meddela föreskrifter om indelning av tingsrätterna i beredskapsområden.
Domstolsverket får meddela föreskrifter om vilken tingsrätt som ska ansvara för samordningen av beredskapen inom området.
En tingsrätt som är indelad för sådan beredskap som anges i 1 §, får dagen
före beredskapens början handlägga frågor som behöver prövas före
sammanträdet.
4 § Lagmannen avgör tingsrättens ärenden enligt 3 § och fördelar beredskapen.
Beredskap enligt 1 § bör företrädesvis fullgöras av ordinarie domare.
5 §4 En tingsrätt som har beredskap enligt 1 § ska, om det är möjligt, i
förväg ge till känna var sammanträde ska hållas och anslå uppropslistan på
lämplig plats i anslutning till den lokal där sammanträde hålls.
6 § Domstolsverket får meddela närmare föreskrifter om beredskapen i
övrigt.
Denna förordning träder i kraft den 10 december 2019 i fråga om 2 och
6 §§ och i övrigt den 1 april 2020.
1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1919 av den 26 oktober 2016 om
rättshjälp för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden och för eftersökta personer i
förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder, i den ursprungliga lydelsen.
2 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:527.
3 Senaste lydelse 2004:1276.
4 Senaste lydelse 2003:527.
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