6. februar 2018

Vedr.: Høring over udkast til lovforslag om ændring af retsplejeloven (Nedbringelse af
sagsbehandlingstiden i straffesager).

Dansk Psykiatrisk Selskab (i det følgende benævnt DPS) vurderer overordnet, at de foreslåede
ændringer af Retsplejeloven for så vidt angår hurtigere bestemmelse om mentalobservationer er
rimelige.
Som det fremgår af forslaget er aktuelt gældende, jvnf. kendelse ved Østre Landsret 4. juli 2012, at
bestemmelse om mentalundersøgelse, fraset ved ganske særlige omstændigheder såsom alvorlig
psykotisk tilstand eller lignende, må antages at forudsætte, at sigtede er til stede og har adgang til at
udtale sig om sin holdning til en anmodning om mentalundersøgelse.
Af Justitsministeriets udkast til lovændring fremgår, at det bør være muligt for retten at træffe
bestemmelse om ambulante mentalundersøgelser efter retsplejelovens § 809. stk. 1, såfremt sigtede
udebliver trods lovlig indkaldelse til retsmødet og uden oplyst lovligt forfald. Det fremgår
endvidere af udkastet, at indkaldelse bør forkyndes og at det bør fremgå af indkaldelsen, at
udeblivelse uden lovligt forfald kan medføre, at retten træffer bestemmelse om mentalundersøgelse.
Det er DPS’ opfattelse, at forslaget bør imødekommes i håb om, at dette kan bidrage til, at den
samlede sagsbehandlingstid i straffesager nedbringes.
DPS skal dog også udtrykke en vis tvivl om en sådan kendelse reelt generelt vil nedbringe
behandlingstiden for mentalundersøgelse, idet en kendelse til ambulant mentalundersøgelse i langt
de fleste tilfælde kræver, at observanden frivilligt giver fremmøde fra hjemmet til undersøgelsen.
Man kunne således overveje, om man i de tilfælde, hvor sigtede ikke er fremmødt i retten og der
foretages bestemmelse om mentalundersøgelse, kan gøre mere for at lette sigtedes fremmøde til
undersøgelsen f.eks. i form af en transportordning. Endvidere kan det være væsentligt af hensyn til
mentalundersøgelsen, at der samme med kendelsen til mentalundersøgelse også laves retningslinier
om indhentning af akter uden sigtedes samtykke samt overvejelser om kendelse om indhentning af
andre nødvendige oplysninger til denne, som beskrevet i Retsplejelovens § 810.
På Dansk Psykiatrisk Selskabs vegne.
Gitte Ahle
Overlæge
Næstformand DPS

Dansk Psykiatrisk Selskab
www.dpsnet.dk

Psykiatrisk Center København, Afd. O, Afsnit 6233, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
Formand Torsten Bjørn Jacobsen, mail: tbj@dadlnet.dk
Sekretær Helen Gerdrup Nielsen, mail: helen.gerdrup.nielsen@regionh.dk

