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Høringsuttalelee - forslag til prøveprosjekt i Oslo for raskere gjennomføring av
etraffesaker (hurtigspor)

Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev 10. april20l5 med høringsnotat
om forslag til prøveprosjekt i Oslo for raskere gjennomføring av straffesaker (hurtigspor).
Høringsfristen er 22. mai2015.

Borgarting lagmannsrett har valgt å konsentrere sin høringsuttalelse om de spørsmål som har
direkte betydning for lagmannsretten.

Som også fremholdt i Borgarting lagmannsretts uttalelse 6. mai 2014 i forbindelse med Justis-
og beredskapsdepartementets forberedende vurdering av saken, stiller tagmannsretten seg
positiv til å delta i et prøveprosjekt for raskere gjennomføring av straffesaker.

Det fremgår av høringsnotatet at hensikten med prøveprosjektet er at saker med et klart og
oversiktlig bevisbilde hvor det foreligger unndragelsesfare fordi den pågrepne er uten fast
bopel og arbeid, skal pådømmes av tingretten kort tid etter pågripelse. Videre er det forutsatt
at Borgarting lagmannsrett og Høyesterett raskt skal ta stilling til spørsmålet om eventuelle
anker skal tillates fremmet til behandling, jf. straffeprosessloven g 321 og $ 323.

Borgarting lagmannsrett er enig i den foreslåtte avgrensningen av prøveprosjektet, og vil
særlig understreke at det kun er saker med et enkelt, klart og oversiktlig bevisbilde som er
egnet for behandling i hurtigsporet. Saker hvor bevissituasjonen er mer kompleks eller
uoversiktlig, vil det ut fra grunnleggende rettssikkerhetshensyn ikke være forsvarlig å

behandle i hurtigsporet. Videre er det etter lagmannsrettens syn viktig at ordningen gjøres
generell, i den forstand at også saker der siktede er norsk statsborger fremmes til behandling i
hurtigsporet dersom sakens karakter og forholdene for øvrig ligger til rette for det.
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Departementet har lagt opp til at prøveprosjektet gjennomfures med så få regelendringer som

mulig. Borgarting lagmannsrett er enig i denne tilnærmingen som innebærer at

prøveprosjektet kan gjennomføres innenfor rammene av det gjeldende regelverket med et par

unntak. Etter utløpet av prøveperioden på to år, vil man ha et bedre erfaringsgrunnlag og kan

da vurdere om det er behov for regelendringer dersom hurtigsporet skal gjøres permanent.

Borgarting lagmannsrett kan ikke se at det er nødvendig med regelendringer for at sakene i
hurtigsporet skal undergis den nødvendige prioritet under silingsbehandlingen i

lagmannsretten.

For å sikre tilstrekkelig rask behandling av sakene i hurtigsporet, er det i høringsnotatet punkt

3,9,2,4 forutsatt at lagmannsretten må prioritere silingsbehandlingen av ankene over

tingrettens dom i disse sakene. Slik prioritering vil medføre at man raskere får en rettskraftig

avgjørelse i saken. Borgarting lagmannsrett deler departementets vurderinger på dette punktet,

og vil på denne bakgrunn i nødvendig utstrekning etablere rutiner for å sikre at vurderingen

av ankene etter straffeprosessloven $ 321 første, andre eller tredje ledd for de sakene som

behandles i hurtigsporet, skjer med den nødvendige prioritet. Lagmannsretten understreker i
denne forbindelse betydningen av at sakene er ferdig forberedt når saksdokumentene mottas -
herunder at eventuelt støtteskriv fra forsvarer foreligger og at hensynet til kontradiksjon er

ivaretatt. Behandlingen i lagmannsretten vil nødvendigvis bli forsinket dersom det først etter

at lagmannsretten har mottatt saken viser seg at den ikke er ferdig forberedt og klar til
avgjørelse. Det er følgelig viktig av hensyn til den totale saksbehandlingstiden for sakene som

omfattes av prøveprosjektet, at både tingretten og påtalemyndigheten har etablert rutiner for
prioritering av den forberedende behandlingen av disse ankene før oversendelse av saken til
lagmannsretten.

I høringsnotatet punkt 3.9,1,4 og3,9,2.4 er det flernholdt at Borgarting lagmannsretts

avgjørelse etter straffeprosessloven $ 321 første, andre eller tredje ledd i dag som regel vil
foreligge innen én til to uker etter at saken er mottatt i lagmannsretten. Dette er en noe upresis

angivelse av lagmannsrettens saksbehandlingstid. I de sakene hvor siktede er

varetektsfengslet eller hvor siktede var under l8 år på gjerningstidspunktet, jf.
straffeprosessloven $ 275 andre ledd, samt i sakene som kun vurderes etter

straffeprosessloven $ 321 tredje ledd, er det riktig at gjennomsnittlig saksbehandlingstid i
lagmannsretten for silingsbeslutningen er en til to uker. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid

for alle lagmannsrettens silingsbeslutninger ligger på i overkant av 30 dager.

Borgarting lagmannsrett vil for ordens skyld bemerke at det ikke er riktig at lagmannsretten

har en vaktordning for behandling av anker over fengslingskjennelser,jf. høringsnotatet punkt

3,9,2,4, Det fremgår også samme sted at anker over fengslingskjennelser normalt avgjøres

samme dag eller dagen etter at saken ble mottatt av lagmannsretten, noe som heller ikke

medfører riktighet. Lagmannsretten har imidlertid etablert rutiner slik at anker over

fengslingskjennelser gis høy prioritet, og gjennomsnittlig saksbehandlingstid for disse sakene
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er fìre dager. Behandlingstidens lengde skyldes i hovedsak frister som er satt for merknader

fra sakens partern og som medfører at saken ikke er klar til avgjørelse av lagmannsretten før
fristen er utløpt. Det er altså ikke lav prioritering av saken i lagmannsretten eller manglende

dommerkapasitet som er årsaken til saksbehandlingstidens lengde på i gjennomsnitt fire dager

i disse sakene.

Borgarting lagmannsrett har for øvrig ingen bemerkninger til departementets anslag over

ankeprosent, henvisningsprosent eller estimat over antall saker som kan behandles i
hurtigsporet. Lagmannsretten understreker likevel viktigheten av at lagmannsretten - slik det

er forutsatt i høringsnotatet - tilføres ressurser i prøveperioden slik at den angitte prioriterte

behandlingen av sakene i hurtigsporet ikke medfører økt saksbehandlingstid for de øvrige

sakene som lagmannsretten har til behandling. I høringsnotatet punkt 6 er det foreslått at

Borgarting lagmannsrett i prøveperioden tilføres økte ressurser i form av l13 dommerstilling

og l13 saksbehandlerstilling, og lagmannsretten frnner at dette er et rimelig anslag. Det

bemerkes imidlertid at det synes å være en regnefbil i høringsnotatet da ett ekstra

dommerembete i tingretten er anslått til en kostnad på 1,3 millioner konero mens en økning

av dommerkapasiteten i lagmannsretten med l/3 dommerstilling er kostnadsberegnet til 0,4

millioner kroner. Lagdommerne lønnes i dag noe høyere enn tingrettsdommerne.

Med hilsen

Ola Dahl
Førstelagmann

Hans-Petter Jahre
Lagmann
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