
~BERGEN TING RETT 
1 9 SEP 2014 

Justis- og beredskapsdepartement 
Lovavdelingen 
Postboks 8005 Dep 

0030 Oslo 

E-post: lovavdelingen@j d.dep.no 

Deres referanse Vår referanse 

14-101241ADM-BBYR 

Dato 

17.09.2014 

Høring - Fors lag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 mv. 

Jeg viser til høringsbrev av 17.06.2014. 

Dok2 

Bergen tingrett har gjennomgått høringsnotatet med henblikk på om det er forhold ved 

"forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 mv." som kan få innvirkning på 

framdriften i straffesakene. Etter Bergen tingrettens vurdering er det ikke noe å bemerke til 

forslaget ut fra den synsvinkelen. 

Vi har for øvrig følgende korte merknader til forslaget: 

4.2.1 Grov ulovlig bevæpning på offentlig sted, jf. høringsnotatet side l O. 
Vi støtter forslaget om å gjeninnføre en regel om straffskjerpelse for grov ulovlig 

bevæpning med skytevåpen på offentlig sted, jf. høringsnotatet side 12. F.eks. kan 

narkotikaselgere se seg tjent med å bevæpne seg. En strafferamme på tre år synes 

passende. 

4.2.3 Straffelovgivningens virkeområde i tid -bestemmelsene i kapittel16, jf. 

høringsnotatet side 12. 

Vi er enig i forslaget om å endre straffeloven 2005 slik at det tas hensyn til dom i Rt-

2010-1445. 

4.2.7 Endring av forbudssoner knyttet til kontaktforbud,jf. høringsnotatet side 18. 

Vi støtter forslaget om å gi påtalemyndigheten adgang til å endre forbudssoner kombinert 

med en etterfølgende mulighet for den forbudet retter seg mot til å bringe spørsmålet inn 

for tingretten. Påtalemyndigheten får derved mulighet til å endre forbudssoner på en enkel 

og effektiv måte, samtidig som det åpnes for at endringen kan overprøves for retten. 
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- 4.2.11.4 Forskrift om særvilkår (§ 38), jf. høringsnotatet side 29. 

Vi er enig i at det er tilstrekkelig at straffeloven 2005 § 38 endres slik at bestemmelsen 

blir hjemmel for narkotikaprogram med domstolskontroll. 

Bergen tingrett 
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