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1. Rett til konfidensiell samtale med 

advokat og juridisk bistand under 

avhør 

 

A. Når? 

 

 Du har rett til konfidensiell samtale med 

advokat og juridisk bistand under avhør. 

 Dersom de straffbare handlingene du 

avhøres om kan straffes med   fengsel, 

gjelder prosedyren under punkt C 

 

B. Hvilken advokat? 

 

 Du kan fritt velge advokaten etter eget 

ønske. 

 Du kan, med forbehold om visse 

juridiske forhold, ringe en advokat i 

rettshjelpssystemet som er helt eller 

delvis underlagt fri rettshjelp. Du kan be 

om informasjon som beskriver 

betingelsene for juridisk hjelp. Du må da 

be det offentlige om å oppnevne 

advokat. 

 

C. Hvordan foregår den konfidensielle 

samtalen? 

 

Dersom du har fått tilsendt skriftlig innkalling, er 

disse rettighetene angitt i punkt 1 til 4. Der står 

det at du har rett til å samtale med advokat før 

avhøret: 

 

 Du kommer ikke og bli gitt utsettelse, 

fordi du allerede har hatt mulighet til å 

kontakte advokat. 

 Dersom du ikke ønsker bistand fra 

advokat, skal du informeres om at du har 

rett til å tie før avhøret begynner (se 

også punkt 3). 

 

 

Dersom du ikke har fått skriftlig innkalling eller 

har mottatt en fullstendig skriftlig innkalling: 

 

 Du kan, men kun én -1- gang, be om at 

avhøret utsettes til en senere dato eller 

tidspunkt, slik at du kan snakke med 

advokaten din. 

 Du kan velge om du ønsker å snakke 

med advokat via telefon, og at avhøret 

da begynne etter denne samtalen. 

 Du kan også avvente advokaten 

ankomst til stedet der avhøret skal 

foregå. 

 

D. Juridisk assistanse under avhør 

 

Advokaten din skal sikre: 

 at du har rett til å tie og at du har rett til 

å ikke inkriminere deg selv. 

 at du ikke settes under utilbørlig press 

under avhøret  

 at du får forklart dine rettigheter samt 

hvordan avhøret kommer til og foregå. 

 

Dersom advokaten din har kommentarer til 

noen av disse forholdene, kan han/hun be om 

at disse omgående skrives ned i 

avhørsprotokollen. Advokaten din kan be om 

avhør av navngitte personer. Han/hun kan be 

om klargjøring i forhold til spørsmålene som 

stilles. Han/hun har komme med 

kommentarer angående etterforskningen og i 

forhold til avhøret. Han/hun har verken lov å 

svare for deg eller vanskeliggjøre avhøret. 
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E. Tilsidesettelse av denne retten? 

 

Du er ikke forpliktet til å konsultere advokat 

eller motta bistand fra advokat. 

 

Du kan si fra deg retten på frivillig basis og etter 

å ha vurdert det dersom du: 

 er myndig 

 undertegner og daterer et dokument 

som bekrefter dette. 

 

2. En oppsummering av anklagen 

 

 Du har rett til å få en kort oppsummering         

av anklagene som ligger til grunn for         

avhøret 

 

3. Rett til å tie 

 

 Du kan ikke på noe tidspunkt bli tvunget 

til å inkriminere deg selv. 

 Etter at du har bekreftet identiteten din, 

kan du velge om du vil komme med en 

uttalelse, svare på spørsmål eller tie. 

 

4. Andre rettigheter du har under 

avhøret 

 

Selve avhøret begynner med en rekke 

standardspørsmål. I tillegg til å gjenta en 

oppsummering av anklagene og 

informasjon om at du har rett til å nekte å 

uttale deg, kommer du til å bli informert om 

at: 

 

 Du kan be om at alle spørsmål som stilles 

og alle svar som gis av deg skal skrives 

ned med dine egne ord 

 Du kan be om at det skal gjøres en 

spesifikke henvendelser eller be om at 

navngitte personer skal avhøres 

 Utsagnene dine brukes som 

bevismateriale i en rettsak 

 Du er ikke arrestert og kan når som helst 

forlate forhørsstedet. 

 Under avhøret kan du bruke egne 

dokumenter, så lenge dette ikke fører til 

at avhøret blir forsinket. Du kan be om, 

enten under eller etter avhøret, at disse  

 

dokumentene skal vedlegges 

politiavhøret eller deponeres hos 

domstolen. 

 

5. Ved slutten av avhøret 

 

Når avhøret er ferdig, får du lese det som 

er skrevet ned under avhøret. Du kan 

også be om å få dette lest opp for deg.  

 

Du kommer til å bli spurt om det er noe 

du vil endre eller legge til det du har 

fortalt. 

 

6. Hjelp av tolk 

 

 Dersom du ønsker å snakke et annet 

språk enn forhandlingene foregår på, 

kommer det til og bli innkalt autorisert 

tolk som kan oversette for deg under 

avhøret. Denne hjelpen er gratis. 

 Du kan bli bedt om å skrive ned det du vil 

si på eget språk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan beholde denne forklaringen av 

rettighetene dine. 


