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Faste forsvarere ved Sør-Rogaland tingrett
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Vedr. varetektsfengslinger i nye Sør-Rogaland tingrett
Fra26. april i år er Stavanger, Jæren og Dalane tingrett slått sammen til Sør-Rogaland
tingrett. Den nye tingretten har rettssted både i Stavanger, Sandnes og Egersund, og holder til
i de samme rettslokalene som tidligere.

Til tross for sammenslåingen opprettholdes <fengslingsvakt> både på rettssted Stavanger og
rettssted Sandnes. Det legges til grunn at påtalemyndighetens vurdering av hvor fremstilling
<mest hensiktsmessig kan skje>, jf. straffeprosessloven $ 183 første ledd, er uendret, og at
tidligere praksis med fremstilling der saken etterforskes og påtalemyndigheten har kontorsted
ønskes opprettholdt. Det samme gjelder ved fengslingsforlengelser holdt som fiernmøte, jf.
straffeprosessloven $ 185 fierde ledd, som behandles på rettsstedet der møtende
påtalemyndighet har kontorsted. Fremstillinger fra fengsel derimot, legges til grunn fortsaff vil
skje i Sandnes fra Åna, og i Stavanger fra Stavanger fengsel.
Både i Stavanger og i Sandnes vil fengslingsvakten ha reservert tid for tre fengslingsmøter,
som utgangspunkt kl. 10.30, kl. 12.00 og kl. 13.30. Ved flere fengslinger må fremstillingene
fordeles på de reserverte tidene og ikke skje samtidig. Eventuelle justeringer og tilpasninger,
ut fra saken, antall fengslingsmøter den aktuelle dagen og om det er tale om førstegangs- eller
fengslingsforlengelser, gjøres av vakthavende dommer. Dersom det ikke er tilgjengelig tid på
ett rettssted, det er fullt, men ledig på det andre, må det påregnes at fremstilling kan henvises
til det andre rettsstedet.

I straffeprosessloven $ 185 femte ledd fremgår det at:
Påtalemyndigheten skal fremme begiæring omforlengelse så tidlig at siktede og
forsvareren kanfå varsel senest dagenfør rettsmøtet holdes. Påtalemyndigheten skal
varsle partene om rettsmøte innen denne frist.

Ved fengslingsforlengelser skal altshpåtalemyndigheten varsle partene om rettsmøte senest
dagen før utløpet av fengslingsperioden. Begjæring om forlengelse må da allerede være
fremmet for retten, og det være avklart om det skal være rettsmøte, eller om begjæringen kan
behandles som kontorforretning. I tilfelle rettsmøte må det være avklart når, hvor og om det er

grunnlag for å gjennomføre rettsmøte som fiemmøte, jf. $ 185 fierde ledd. Samtidig med
begjæringen skal retten også ha tilsendt saksdokumentene.
Det bes om at aktørene, påtalemyndigheten og forsvarerne, innretter seg slik at fristen i $ 185
femte ledd kan etterleves. Det betyr at forsvarerne må avklare eventuelle samtykke til
fengsling og kontorforretning i god tid, helst dagen før varslingsfristens utløp. Samtidig må
siktede få anledning til å uttale seg til at eventuelt rettsmøte holdes som fiernmøte med
bildeoverføring. Før dette igjen, med andre ord senest tre dager før fengslingsfristen utløp,
må påtalemyndigheten hatatt stilling til og ha klar eventuell begjæring om fengslingsforlengelse, som kan forelegges siktede for avklaring av eventuell samtykke og uttalelse om
fiernmøte. Begjæringen bes samtidig fremmet for retten senest tre dager før fengslingsfristens
utløp.

Avslutningsvis benyttes anledningen til å vedlegge skjema for <Samtykke i fengslingssaker>,
som bes benyttet.
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