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HØRING  — ETTERKONTROLL AV UTVIDELSEN AV
FREMSTILLINGSFRISTEN FOR FENGSLING

Det vises til høringsnotat vedlagt brev av 01.12.2010 fra Justisdepartementet.

Vi beklager at svarfristen er overskredet med to dager.

Politimestrene i statsadvokatregionen har vært tilskrevet, og ble anmodet om å sende
kopi av sine høringsuttalelser hit.

Vi har bare mottatt kopi av høringsuttalelse fra Salten politidistrikt. Uttalelsen er sendt
direkte til Justisdepartementet og vedlegges derfor ikke her.

Fra vår side kan bemerkes at vi ikke har foretatt noen systematisk undersøkelse av
politiets fengslingspraksis i vår statsadvokatregion.

Basert på behandling og gjennomgang av enkeltsaker som sendes inn hit fra politiet
enten med forslag om tiltale, eller henleggelse der påtalekompetansen ligger hos
statsadvokaten, er imidlertid vår erfaring at det variable fristkravet om fremstilling for
retten med begjæring om varetektsfengsling "snarest mulig" overholdes.

Så langt vi kan vurdere fengslingssakene ved gjennomgang av enkeltsaker synes
politiet å være lojale mot fristreglene, og vi har ingen holdepunkter for å anta at
politiet "bevisst" holder den pågrepne lengst mulig i politiarrest før fremstilling for å
"mørne" vedkommende. Mange saker synes også bedre forberedt for retten der siktede
har vært holdt f. eks, to døgn i arrest før fremstilling.

Vår oppfatning er at den fristen som er nedfelt i straffeprosessloven § 183 første ledd
bør videreføres. Fristen ligger innenfor kravene for hva som er akseptabelt etter
menneskerettighetene, ligger nær opp til ordningen i svensk og finsk rett, og oppfattes
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i alle fall i saker der pågripelsesgrunnen er bevisforspillelsesfare i noen tilfeller å lede
til redusert behov for fengsling ved at politiet har hatt bedre tid til å etterforske saken
og sikre bevis. Ved den utvidede fremstillingsfrist som ble innført ved lov 28.06.2002
nr. 55 fikk politiet også noe bedre tid til å belyse saken før fremstilling, hvilket igjen
ga retten et bedre premissgrunnlag for å vurdere fengslingsbegjæringen.

Dersom departementet skulle komme til at fremstillingsfristen skal reduseres til to
dager vil vi slutte oss til forslaget om innføring av en frist på to dager med mulighet
for forlengelse med ytterligere ett døgn i forbindelse med søndager og helligdager.

Ordningen med rett for siktede til å få forsvarer straks det er klart at han ikke vil bli
løslatt innen 24 timer etter pågripelsen anbefales videreført.

Erik Thronæs

Gjenpart (vedlagt kopi av høringsuttalelse fra Salten politidistrikt):
Riksadvokaten, postboks 8002 Dep., 0030 Oslo

Gjenpart (uten vedlegg):
Politimesteren i Salten, 8001 Bodø (ref. 2010/01196-3 507)
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