Retningslinjer til straffegjennomføringsloven,
revidert 27. oktober 2008,
lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015.

Varetekt og andre reaksjoner når det er særskilt bestemt i lov
Andre bestemmelser i straffegjennomføringsloven og forskriften
som gjelder innsatte etter strgjfl. kapittel 4
Strgjfl. § 52. Andre bestemmelser
For øvrig gjelder bestemmelsene i denne loven så langt det er forenelig med
beslutninger om restriksjoner eller isolasjon etter straffeprosessloven §§ 186 og 186 a. §§
12, 15, 16, 20, 33, 35, 36, 40 åttende ledd og 41 til 45 i loven her gjelder ikke.
Endret ved lover 28 juni 2002 nr. 55 (ikr. 1 okt 2002 iflg. res. 28 juni 2002 nr. 647), 14 juni 2013 nr. 44.

Paragrafen angir uttømmende hvilke av lovens bestemmelser som gjelder for varetektsinnsatte
og andre innsatte etter dette kapittel. Det er en forutsetning for at de aktuelle bestemmelsene
skal komme til anvendelse at dette er forenlig med eventuelle beslutninger om restriksjoner
eller isolasjon etter straffeprosesslovens regler. Forskriftens bestemmelser til de enkelte
paragrafer får tilsvarende anvendelse.
Varetektsinnsatte uten restriksjoner eller pålegg om isolasjon skal behandles på lik linje med
domsinnsatte når det gjelder kontakt med omverdenen i form av brevveksling, telefonering og
besøk. Det skal utvises fleksibilitet i forbindelse med avvikling av ønskede telefonsamtaler
mellom varetektsinnsatte og offentlig forsvarer. Utgifter til nødvendige samtaler med offentlig
forsvarer bør dekkes dersom varetektsinnsatte er ubemidlet.
Er varetektsinnsatt ilagt restriksjoner eller pålegg om isolasjon, skal det forholdes i forhold til
disse og innhentes forhåndssamtykke fra domstol eller påtalemyndighet før
straffegjennomføringsloven §§ 17, 18, 21, 25 og 30-32 og tilhørende bestemmelser i
forskriften gis anvendelse. Det skal forholdes i samsvar med eventuelt forhåndssamtykke eller
nektelse. Postsending til og fra varetektsinnsatte som er ilagt aktuelle restriksjoner, skal alltid
forelegges politiet for avgjørelse av om det skal utleveres eller sendes. Hvis
påtalemyndigheten nekter utlevering eller avsendelse, skal fengselet forholde seg til dette.
Tilsvarende gjelder for personer som er pågrepet av politiet.
Er varetektsinnsatte ilagt besøkskontroll, må fengselet snarest mulig etter mottatt ønske om
besøk, kontakte påtalemyndigheten for å treffe nærmere avtale om gjennomføringen av
besøket. Ved ilagt besøksforbud bør påtalemyndigheten forespørres om besøk likevel kan
avvikles dersom helsemessige eller andre grunner i særlig grad taler for det, særlig hensyn til
varetektsinnsattes barn. Skal besøk avvikles, må det på forhånd avklares hvilke kontrolltiltak
som er nødvendige og hvor besøket skal gjennomføres. Tilsvarende gjelder for personer som
politiet har pågrepet.
Det må presiseres at selv om § 52 etter sin ordlyd skulle tilsi at også § 40 siste ledd gjelder
tilsvarende, har det ikke vært lovgivers mening å gjøre rømning fra varetekt straffbart.
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