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RIKSADVOKATENS RUNDSKRIV NR. 4/2006 “VARETEKT” ENDRET IMREKTIV OM
SIKTEDES ADGANG TIL A KONTAKTE ADVOKAT ETTER PAGRIPELSE
-

Som kjent besokte Den europeiske komité for forebyggelse av tortur (CPT) Norge i mai
2011. Komiteens rapport etter besøket foreligger nà, og følger vedlagt. Det fremgàr av punkt
II,A.3 i rapporten at CPT anbefaler endringer i riksadvokatens rundskriv nr. 4/2006
“Varetekt”, slik at “the right of access to a lawyer is granted in all cases from the outset of
the deprivation of liberty” (forrnateringer utelatt).
Anbefalingen knytter seg til rundskrivet punkt IX,2,a), som har følgende ordlyd:
“Em forespurnad om a melde frâ til advokat bør til vanleg etterkomast snarast râd og seinast
2 timar etter at den pâgripne har kome til politistasjon eller iensmannskontor. Kjem den
pâgripne inn etter kI. 22.00, vii det vaniegvis vere nok at det vert gjeve høve til a gje melding
morgonen etter.”
Riksadvokaten har vurdert CPTs rapport og rundskrivet endres i trâd med komiteens
anbefaling.
Dette inneberer at følgende skal je1de:
Unntaket i riksadvokatens rundskriv nr. 4/2006 “Varetekt” punkt IX,2,a) annet punktum
oppheves. Utgangspunktet i første punktum gjelder etter dette uavkortet i alle situasjoner,
sâledes:
“Em førespumad om a melde fri til advokat bor til vanleg etterkomast snarast rAd og seinast
2 timar etter at den págripne bar kome til politistasjon eller lensmannskontor.”
Det aksepteres at det helt unntaksvis kan vre praktisk umulig a sikre retten til umiddelbar
varsling av advokat til alie døgnets tider f.eks. ved massearrestasjoner. Den begrensning i
adgangen til a kontakte advokat som folger av at retten gjelder “til vanleg”, tar sAledes
uteiukkende sikte pa praktiske unntakssituasjoner det ikke er muiig eller rimelig gardere
seg mot.
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Postadresse:
Postboks 8002 Dep
0030 OSLO

Kontoradresse:
Stortorvet 2
0155 OSLO

Telefon:
22 47 78 50

Telefaks:
22 33 3112

For ordens skyld understrekes at retten til A kontakte advokat selvsagt ikke inneberer en rett
til A lykkcs i A faktisk oppnA kontakt med den onskede forsvarer nAr sorn heist pA døgnet.
Nattestid vii rettigheten formenthg gjennorngAende mAtte utøves ved at det legges igjen en
beskjed pA vedkornrnende advokats telefonsvarer eller lignende.

Statsadvokatene og politirnestrene forutsettes A forsikre seg om at instruksendringen gjøres
kjent for alie pAtalejurister i regionen/distriktet. Brevet her vii for øvrig ogsA bli publisert i
tiiknytning til riksadvokatens rundskriv nr. 4/2006 “Varetekt” pA riksadvokatens
hjemmesider, KO:DE og Lovdata.
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