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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I BIOTEKNOLOGILOVEN-
STRAFFEBESTEMMELSEN

Det vises til departementets høringsbrev 8. november 2012.

Forslaget innebærer for det første at det presiseres at straffebestemmelsen i bioteknologiloven
§ 7-5 ikke gjelder for privatpersoner som søker eller benytter tilbud som ikke er tillatt etter loven,
enten tilbudet ytes i Norge eller utlandet, se bokstav a. Bakgrunnen for forslaget er at det har vist
seg å være noe usikkerhet knyttet til dette spørsmålet i gjeldende rett, og at det "ikke har vært
meningen" at straffebestemmelsen skulle ha en slik rekkevidde. Riksadvokaten har merket seg
forslaget, og har ingen innvendinger til presiseringen. I siste setning på side 9 i høringsnotatet
skriver departementet at privatpersoner som i Norgeformidler tjenester til andre som ikke er
tillatt etter loven, skal omfattes. Under henvisning til Lovavdelingens uttalelse 21. november
2000, som er referert på side 4-5 i høringsnotatet, tillater en seg å foreslå at det klargjøres at (slik)
formidling av tjenester etter omstendighetene vil kunne omfattes av straffebestemmelsen. For
øvrig har en ikke merknader til forslaget.

Det er også fremsatt forslag til ny § 7-5 annet ledd bokstav b, der det presiseres at den som
donerer egg, sæd eller befruktede egg ikke vil være omfattet av straffebestemmelsen, samt at det i
bokstav c i samme paragraf fastslås at forskningsdeltakere ikke vil være omfattet. En har ingen
bemerkninger til dette.

I merknadene til § 7-5 første ledd på side 8 siste avsnitt i høringsnotatet, fastslås under
henvisning til lovens § 1-2 fjerde ledd om at loven gjelder i riket, at "[s]traffebestemmelsen vil
ramme handlinger i strid med bioteknologiloven, både hovedhandlinger og straffbare
medvirkningshandlinger, som utfores i Norge, men ikke handlinger som utføres i utlandet". Det
vises til det alminnelige prinsipp om at medvirkning i Norge til handlinger foretatt i utlandet kan
straffes etter norsk rett, selv om handlingen er lovlig etter det andre lands rett (straffeloven § 12).
I lovavdelingens uttalelse 18.juni 2010, som er referert på side 5-6 i høringsnotatet, er det angitt
at medvirkning kan lokaliseres til Norge "både der medvirkningshandlinga er 'foretatt' i riket
(strl. § 12 første ledd) og der 'virkningen er inntrådt eller tilsiktet framkaldt' her (strl. § 12 siste
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ledd)". Uttalelsen over er ikke fullt i samsvar med dette, noe som formodentlig er utilsiktet og
som i tilfelle kan klargjøres.

I høringsnotatet på side 9 skriver departementet at "[a]nsatte ved norske ambassader i utlandet
[ikke vil] være omfattet av bioteknologilovens virkeområde når de befinner seg i utlandet".
Denne uttalelsen bør også modereres noe, jf. det som tidligere er uttalt om problemstillingen i
høringsnotatet side 6 midt på siden.
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