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DRAMMEN TINGRETT

HØRINGSUTTALELSE ENDRING STRAFFEPROSESSLOVEN  §  183

Drammen tingrett ønsker å avgi høringsuttalelse til forslaget om endring av

fremstillingsfristen i straffeprosessloven § 183.

Departernentet legger til grunn at det etter utvidelse av fremstillingsfristen

straffeprosessloven § 183, har skjedd en økning i antall pågrepne som blir sittende i vaktarrest

ut over fristen på 2 døgn. Drammen tingrett er enig i at dette er en bekymringsfullutvikling

og at det må iverksettes nødvendige tiltak for å hindre at pågrepne blir sittende i vaktarrest ut

over fristen på 2 døgn. Forkortelse av fristen for fremstilling for retten kan være ett av flere

tiltak som kan sikre at fristen for overføring fra vaktarrest overholdes.

Det fremgår i høringsnotatet at endringen i straffeprosessloven § 183 som ble iverksatt 1. juli

2006, langt på vei har hatt den tilsiktede virkning. Dette er også Drammen tingretts erfaring,

da det synes å være flere som pådømmes i tilståelsessaker ved første gangs fremstilling for

retten, Det må antas at en forkortelse av fremstillingsfristen vil medføre flere fremstillinger og

varetektsfengslinger, også på lørdager. Dette vil medføre et økt behov for varetektsplasser, og

innebærer en risiko for at varetektsfengslede blir sittende i vaktarrest også etter at de er

fremstilt for retten. En kortere fremstillingsfrist kan således ikke være eneste tiltak for å

forhindre at pågrepne blir sittende i vaktarrest ut over 2 døgn som er bestemt i forskriften.
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Departementet legger til grunn at meromkostningene som følge av flere fengstinger vil kunne

dekkes innenfor de aktuelle aktørers gjeldende budsjettrammer. Drammen tingrett er av den

oppfatning at departementet her undervurderer den økonomiske betydningen av lovendringen.

Det må antas, som også departementet er inne på, at lovendringen vil medføre flere

fengslinger som må tas på lørdag samt enkelte helligdager. Det er i dag store forskjeller

domstolene imellom med hensyn til hvorvidt det gjennomføres fengslinger på lørdager. Svært

få domstoler har beredskapsvakt på lørdager. Lovendringen vil innebære at domstoter som

hittil gjennom avtale med politiet ikke har fengslinger utenom ordinær arbeidstid, vil måtte

påregne fengslinger både på lørdager og enkelte helligdager. Det må innføres beredskapsvakt

hver lørdag, med rett til beredskapsgodtgjørelse for dommer og saksbehandler. De domstoler

som alterede har fengslinger på lørdager vil få ytterligere omkostninger til godtgjørelse til

dommere og saksbehandlere. Til illustrasjon kan nevnes at Drammen tingrett i 2008 hadde kr.

7 000 i utgifter til fengslinger på lørdager. 1 2009 var utgiftene steget til kr. 12 000,-. 12010

var utgiftene på kr. 28 000,-. Budsjettsituasjonen i norske domstoler er stram. Det er lite rom

for uforutsette utgifter i den størrelsesorden som i alle fall de litt større tingrettene kan risikere

med lovendringen. Drammen tingrett vil derfor sterkt fremheve betydningen av at det tas

høyde for disse kostnadene ved budsjetttildelingen. 1.1t fra høringsnotatet kan det synes som

om de økonomiske konsekvensene av å endre fremstillingsfristen er for dårlig utredet til at

man kan konkludere med at kostnadene kan dekkes innenfor budsjett.

Dr5nmen tingrett, 23. februar 2011
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