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Høring  -  transportselskapers straffeansvar ved manglende kontmll av
misedokumenter.

Vi viser til Justisdepartementets brev av 26.4.2010, med anmodning om eventuelle
merknader til endring i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket
og deres opphold her (utlendingsforskriften)s 18 - 13.

Politidirektoratet har i sakens anledning anmodet utvalgte politidistrikt om kommentarer til
høringsbrevet.

Politidirektoratet støtter departementets forslag til endring av utlendingsforskriften 5 18-13
om straffansvar ved manglende kontroll av reisedokumenter.

Det følger av Schengenkonvensjonen artikkel 26 nr. 2, at konvensjonspartene, i samsvar
med sine forfatningsregler, er forpliktet til å innføre sanksjoner ovenfor transportører som
luft- eller sjøveien frakter utlendinger som ikkeer i besittelse av nødvendige
reisedokumenter, fra en tredjestat til deres territorium. Norge vil som konvensjonspart etter
vår oppfatning derfor være forpliktet til å ha en straffebestemmelse som foreslått.

Vi bemerkerellersat uaktsomellerforsettlig overtredelse av plikten til å kontrollere at
reisende har gyldig pass og gyldig visum for innreise til Norge tidligere var sanksjonert i
utlendingsloven av 1988 S 47 første ledd bokstav a, jf utlendingsforskriften S 93, første og
andre ledd.

Spørsmålet om tilstrekkelige sanksjoner ovenfor transportør etter utlendingsforskriften593
ble tatt opp i Schengen-inspeksjonen på Oslo lufthavn Gardermoen høsten 2005. Vi antar
at spørsmålet om sanksjonsmidler også vil bli tatt opp i forbindelse med neste inspeksjon
som er planlagt å finne sted på Oslo lufthavn Gardermoen i 2011.

Slik vi ser det vil det ikke være noen fare for at en straffebestemmelse vil ramme vilkårlig.
For å rammes av det nedre skyldkravet - uaktsomhet - kreves det at transportør eller den
som handler på vegne av transportøren, kan klandres for å ha utført en mangelfull kontroll
av reisedokument og visum.
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Det vil såldes ikke bli reagert med straff dersom det for eksempel må foretas særskilte
kontrolltiltak for å undersøke om et dokument er ekte eller ikke. I praksis vil de fleste
straffereaksjonene skyldes at reisedokumentet åpenbart er falsk, forfalsket, eller at den
visumpliktige reisende mangler gyldig visum.
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