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Vi viser til Justisdepartementets høringsnotat av 01.12.2010 vedrørende nedkorting av den
utvidede framstillingsfristen for varetekt på tre døgn. Spørsmålet er hvorvidt endringen
vedtatt i 2002 skal videreføres eller om en bør vedta en slags mellomløsning med to døgns
frist for hverdager supplert med domstolslovens regler slik at fristen blir på tre døgn knyttet til
helger, eventuelt helligdager.

Så vidt skjønnes er det ikke aktuelt å vende tilbake til den frist som gjaldt forut for endringen,
nemlig ett-døgns regelen. En har videre merket seg at spørsmålet ses i sammenheng med
EMKs krav til "promptly" framstilling, som på norsk er oversatt til straks. Det er et poeng at
kjernen i rettigheten ikke må svekkes og at statenes skjønnsmargin er relativt liten.
Det vises til praksis på området som tilsier at tre-døgns fristen fortsatt er forenlig med EMKs
krav, men at dette ikke kan strekkes utover fire døgn.

De hensyn som i 2002 tilsa endringen gjør seg etter vår syn fortsatt gjeldende med en viss
tyngde ved at de begjæringer retten mottar framstår noe mer velbegrunnet og ikke fullt så
hastverkspreget som tidligere. Denne effekten er likevel vanskelig målbar, idet en ikke kan se
bort fra at de påtalemessige vurderinger knyttet til framstillingsbegjæringene kan forsinkes
noe med en utvidet frist.

For domstolenes praktiske organisering med å innpasse fengslingsmøtene i den ordinære
driften, er det imidlertid en påtakelig fordel at også retten har noe mer tid å gå på forutsatt at
begjæringene fremmes så raskt som mulig av politiet. Dette muliggjør en mer smidig
innpassing av berammingstidspunktet, uten at andre berammelser eller domsskriving i andre
saker blir skadelidende.



Alt i alt vil en fra denne side tilrå at endringene fra 2002 videreføres uten at dette spørsmålet
forkludres av problemstillingene knyttet til to-døgns fristen for overføring fra arrestlokale til
fengsel.
Å korte ned framstillingsfristen til to døgn av hensyn til haimonisering av disse to fristene -
som er tuftet på nokså ulike begrunnelser - ville etter vår oppfatning føre til at de gevinster en
oppnådde med utvidet fengslingsfrist går tapt, noe som ikke bør være målsettingen med en
eventuell revisjon.

Konklusjonen herfra blir derfor at vi går mot den skisserte mellomløsning.

Sarpsborg tingrett

\'\\\\4r\Y\A‘ i.

Thor Linde
sorenskriver

Sarpsborg tingrett Side 2 av 2
10-192265ADM-SARP/


