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Det vises til brev av 8. september d.å. vedlagt en foreløpig versjon av nytt rundskriv om
utilregnelighetsregler og særreaksjoner. Som varslet i nevnte brev har det vært behov for å
justere rundskrivet i forbindelse med ikraftsetting av de nye reglene om strafferettslig
skyldevne. Det skyldes at det blant annet er gitt nye forskrifter og overgangsbestemmelser,
og Den rettsmedisinske kommisjon har publisert nye standardmandater på sin hjemmeside
(www.sivikett.noldrVnyhetsbrev/psyVnr27). Sistnevnte er formidlet til Politiets IKTtjenester for nødvendig oppdatering av BL.

Riksadvokatenhar qourførtrundskrivet og det er Iag!. inn lenker. Rundskrivet erstatter i sin
helhet den foreløpige versjonen som ikke ble distribuert til Lovdata e.1. Formålet med å
sende ut en slik tidlig versjon var som nevnt å legge til rette for opplæringstiltak frem mot
ikraftsettingen av de nye reglene.
Rundskrivet erstatter riksadvokatens rundskriv 3. desember 2001, nr. 412001når det
gjelder utilregneiighetsregler og idømmelse av særreaksjoner, og etterfølgende
retningslinjer og brev som angitt i vedlegget til rundskrivet. Det gir derfor en samlet
oversikt over riksadvokatens påtaledirektiver på dette området. Rene direktiver er
videreført i den løpende teksten ved bruk av kulepunkter og fet tekst.
Rundskrivet er fortsatt omfattende, ettersom lovreformen krever en omlegging av praksis. I
tillegg reiser lovendringene flere spørsmål som påtalemyndigheten må bidra til at får sin
avklaring gjennom rettspraksis, hvilket krever innsikt i de nye reglene og bakgrunnen for
dem. Det vil bli vurdert å korte ned rundskrivet etter at de nye reglene har virket en stund.
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Riksadvokaten ønsker å bli orientert om dommer som avgjør prinsipielle spørsmål etter det nye
regelverket, herunder lowalgspørsmåI. Påtalemyndigheten i politiet bes i tillegg om ta opp
eventuelle spørsmål i tilknytning til praktiseringen av det nye regelverk og rundskrivet, samt
innspill til eventuelle endringer i rundskrivet, med statsadvokaten i sin region for en r,urdering og
videreformidling til riksadvokaten.
Statsadvokatene bør vie de nye reglene oppmerksomhet i sin fagledelse rettet inn mot
politidistriktene, for eksempel ved fagdager eller andre kompetansehevende tiltak.
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