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Høring — forslag til lovendringer for gjennomføring av avtale om overleveringsprosedyre
mellom medlemslandene i EU og Island og Norge(arrestordre) m.m.

Det nasjonale statsadvokatembetet har merknader på fire punkter.

Ad punkt 8.2 Mottak av ikke-nordiske arrestordrer
Det nasjonale statsadvokatembetet ser det ikke som praktisk at statsadvokatene er førstehånds
mottagere av arrestordre. Dette er særlig med tanke på tilgjengelighet og beredskap. Normalt er
statsadvokatembetene kun bemannet i kontortiden, mens polittet har en 24 timers beredskap. Med
tanke på utenlandske hastetilfeller er det nødvendig og ønskelig at arrestordrene sendes direkte til
politiet.

Polittet bør imidlerfid pålegges en varslingsplikt til statsadvokaten i de mer alvorlige sakene.

Ad punkt 9.1 Kompetansen til å utføre arrestordrer
Utstedelse av arrestordre i en straffesak kan ha vidtrekkende konsekvenser. Det vil ofte medføre
etterforsking i utlandet med tilhørende ressurskrav og vil kunne være avgjørende for den retning
straffesaken tar etterforskningsmessig. Dette vil særlig gjøre seg gjeldende i omfattende og
komplekse saker. Typisk i saker vedrørende organisert kriminalitet eller terror.

Det er videre klart uheldig hvis for eksempel polifiet utferdiger arrestordre i en sak og det senere
viser seg at statsadvokaten er uenig i de vurderinger som ble gjort når arrestordren ble utferdiget.
Dette vil kunne medføre unødig overlevering og varetektsfengsling i lengre tid.

En vil alltid risikere løslatelse/frifmnelse etter en overlevring fra utlandet, men klar uenighet
mellom politi og statsadvokat om overlevering i det hele tatt skulle ha vært igangsatt, bør unngås.

Det nasjonale statsadvokatembetet foreslår derfor at arrestordre i utgangspunktet utferdiges av
polittet, men at det innhentes skriftlig samtykke fra statsadvokaten i alle "seksårssaker". Det vil si i
de sakene som påtaleavgjøres av statsadvokat eller riksadvokat og aktoreres av statsadvokatene.

Subsidiært er det et minimum at det innhentes skriftlig samtykke fra statsadvokat i saker hvor
straffeloven 60a, kapittel 8 og 9 i straffeloven 1902, 5147a, 147b, 147c eller kapittel 16 i
straffeloven 2005 kommer til anvendelse.
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En løsning kan her også være at man tar den primære samtykke løsning for de "europeiske"
arrestordrene, mens man velger den subsidiære for de "nordiske" arrestordrene.

Ad Punkt 9.1 Vilkår om pågripelsesbeslutning utferdiget av retten jf § 23
Det nasjonale statsadvokatembetet er noe i tvil om dette bør være et vilkår med mindre
konvensjonen krever det.

Det er et vilkår som klart er effektivitetsdempende.

Det foreslås at en i de saker hvor skriftlig samtykke innhentes fra statsadvokaten ikke også behøver
en rettslig pågripelsesbeslutning.

Hvis det innføres et vilkår om domstolsbeslutning er det videre nødvendig å ha et unntak med
etterfølgende godkjennelse for hastetilfeller.

Erfaring fra kommunikasjonskontroll og andre metoder har vist at domstolene ikke kan påregnes å
ta stilling til en begjæring umiddelbart.

Behandlingen kan ta både to og tre dager. I tillegg har en problemstillinger opp mot akutte
situasjoner på kveld/natt, weekend og helligdager.

Eksempel; Norsk politi går til pågripelsesaksjon i en orgkrim/terror sak og man 1)hr under aksjonen
klar over person x som befinner seg i utlandet og som man kun har kontroll på i kort tid.

Norsk påtalemyndighet må i disse situasjonene ovenfor utenlandsk politi umiddelbart kunne
beslutte pågripelse.

Ad punkt 8.4.2 Kompetanse til å avgjøre arrestordre fra utlandet
Det nasjonale statsadvokatembetet går inn for at kompetansen til å avgjøre arrestordrer fra utlandet
til Norge, legges til politiet. Det er av effektivitetshensyn klart det beste og skaper også
sammenheng med at politiet bør være førstehåndsadressat for arrestordrene jf drøftelsen ovenfor.

Med hilsen

Jan F. Glent
statsadvokat

Kopi riksadvokaten

2


