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Hva gjør du i
møte med
politiet?

Innhold:

- Du har lov til å filme

- Hva gjør du dersom politiet stopper deg?

- Hva gjør du dersom du blir arrestert?

- Hvilke rettigheter har du i forbindelse med avhør?

- Hva gjør du dersom du får et forelegg/bot?
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Du har lov til å filme

Det er lov til å filme så lenge du ikke forstyrrer politiet i Deres arbeid. 

Hold avstand, ikke snakk - observer fra avstand og film 

Sørg for å skaffe informasjon på vitner (telefonnummer, navn, e-post)

Del ikke filmen online før du har fått juridisk bistand, eller rådgivning 

Bruk filmen som bevis 

 

*Dette avsnittet  er lagt til i i 2019

Hva gjør du dersom
politiet stopper deg?

Forhold deg rolig i situasjonen

Husk! At alt du sier og gjør kan bli brukt mot deg

Ikke løp. Ikke rør politibetjentene

Vis ID ved forespørsel. Du trenger ikke vise pass

Du har krav på tjenestenummer til vedkommende, som stopper deg

Uniformert politi skal bære synlig tjenestenummer

Skriv ned alt om situasjonen (tid, sted, evt. bilnummer, alt som skjedde)

Forsøk evt. å få navn og mobilnummer på personer i nærheten som kan være

vitner

Dersom du mener dine rettigheter har blitt krenket - skriv en klage til aktuelle

politidistrikt. Denne kan sendes per post/epost, man trenger ikke møte opp

personlig på stasjonen. Ta evt. kontakt med OMOD
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Hva gjør du dersom
du blir arrestert?

Du har krav på advokat 

HUSK! Du trenger ikke si noe før du har fått kontakt med en advokat,

bortsett fra navn, fødselsnummer, stilling og adresse

Det er lurt å vente med å fortelle din historie til du har fått kontakt med

advokat, enten ved at advokaten kommer eller via telefon

Er du under 18 år skal foreldre eller foresatte få beskjed umiddelbart

Dersom det ikke blir noe strafferettslige reaksjon: du har krav på

oppreisning etter standardiserte satser. Du har krav på erstatning for

økonomisk tap

 

Hvilke rettigheter har du i
forbindelse med avhør?

Du har krav på advokat

Du skal gjøres kjent med hva saken gjelder og eventuell siktelse. Du skal

gjøres kjent med at du ikke har plikt til å forklare deg 

Politiet er pålagt å oppføre seg rolig under avhør og ikke fremføre løfter

eller trusler 

Dersom avhørene tar lang tid har du krav på måltider og hvile 

Foreldre eller foresatte skal som en regel gis mulighet til å være tilstede

under avhøret dersom du er under 18 år. De skal også få uttale seg om

forsvarer.

Du har rett til tolk dersom dette er nødvendig 
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Hva gjør du dersom du
får et forelegg/bot?
 

Du har krav på advokat

Du har rett til å klage på forelegget

Ikke undertegn noe uten at du har lest alt, eller uten at du har fått mulighet

til å rådføre deg med advokat 
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