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Høring - forslag til lovendringar for gjennomføring av avtale om
overleveringsprosedyre mellom medlemsstatane i Den europeiske union og Island
og Noreg  (  arrestordre )  m.m.

Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av 22. november 2009 om ovennevnte.

Politidirektoratet har forelagt høringen for utvalgte politimestre og sjef for henholdsvis
Økokrim, Kripos og Politiets utlendingsenhet (PU). Vi har mottatt svar fra Gudbmndsdal,
Hordaland Oslo o Østfold olitidistrikt. Svarene fra direktoratets underliggende instanser
følger vedlagt i kopi. Eventuelt senere innkomne høringsuttalelser vedlegges/ettersendes.

Departementet foreslår endringer i lov om pågripelse og overlevering mellom de nordiske
statene på grunn av straffbare forhold (lov om nordisk arrestordre). Lovforslaget er
utformet for å gjennomføre avtale av28. juni2006 mellom EU og Norge og Island om
overleveringsprosedyre mellom partene. Den reviderte loven skal etter forslaget gjelde både
for arrestordrer etter denne avtalen og for nordiske arrestordrer, og reglene for de to ulike
arrestordrene vil i vesentlig grad være sammenfallende. Bakgrunnen for endringsforslaget er
blant annet at kriminaliteten i økende grad er grenseoverskridende og organisert.

Formålet med overlevering og utlevering er å forhindre at lovbrytere unndrar seg
strafforfølging eller fullbyrding av dom ved å reise til et annet land. Ved overlevering og
utlevering blir mistenkte eller domfelte overført ved bruk av tvang fra den staten
vedkommende oppholder seg i til et annet land. Politidirektoratet vil bemerke at gode
ordninger for utlevering er viktig i bekjempelsen av grenseoverskridende og organisert
kriminalitet. Politidirektoratet ønsker således endringsforslagene, som innebærer
forenklinger i forhold til dagens regelverk når det gjelder de administrative prosedyrene,
velkommen. Også politidistriktene som har avgitt høringsuttalelse stiller seg gjennomgående
positive til endringsforslaget.For øvrig viser vi til de kommentarene som her fremkommer.

Departementet foreslår videre en ny bestemmelse i straffeprosessloven om fastsetting av
straffen etter utlevering eller overlevering fra utlandet for fullføring av dom i Norge i tilfelle
hvor utlevering er nektet for ett eller flere forhold som er nevnt i dommen.
Politidirektoratet slutter seg til departementets vurdering av behovet for å supplere
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straffeprosessloven kapittel32 på dette punktet. For øvrig, når det gjelder den nærmere
utformingen av bestemmelsen, viser vi til uttalelsen fra Østfold olitidistrikt.
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Høring forslag til lovendringer for gjennomføring av avtale om
overleveringsprosedyre mellom medlemsstatene i Den europeiske union
og Island og Norge (arrestordre) m.m.

Det vises til mottatt horingsnotat fra justisdepartementet, oversendt v mail
av 5.januar d.å.

En riltrer forslaget fra jusrisdepartementet til endringer i lov om påg-ripelse og
overlevering mellom de nordiske statene. Likeså avtalen mellom Den
Europeiske Union og Island og Norge. Begrunnelsen gitt i horingsuttalelsen
tihres også fulit ut, og en har intet å tilfoye.

1 p. 7.4 stilles sporsmål om loven bor inneholde en bestemmelse om at
overlevering ikke kanskje ved brudd på menneskerertighetene. Dette synes
ikke nodvendig idet en overkvering skal avslås dersom det vil stride mot
EMK.

Når det gjelder sporsmålet om hvilket nivå i påtalemyndigheten som skal
motta og avgjore arrestordrer mener en at dette bor være likt / ensartet enten
det er i en nordisk eller ikke — nordisk arrestordre, og at myndigheten legges til
påtalemyndigheten i politiet. Derte vil også kunne være tidsbesparende.

'filsvarende mener en at myndigheten til å utstede arrestordre bor ligge hos
patalemyndigheten i politiet både for no iske og ikke — nordiske arrestordrer.

, ,
-

Olav Sørby
påtaleleder

UfrIntaltoffentlighet:
Offl, 13,1 if fv1 13.1.1
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Horing Forslag til lovendringer for gjennomforing av avtale om overleveringsprosedyre
mellom medlemsstatene i Den europeiske union og Island og Norge (Europeisk
arrestordre) m.m.

Det henvises til departernentets horingsbrev av 22.12.2009.

De foreslatte lovendringer er nodvendige for at Norge skal kunne tre inn i den allerede etablerte
ordning innen EU , som innebærer bruk av Europeisk Arrestordre, og forenklede prosedvrer for
pagripelse og overlevering av forbrytere mellom landene.

Den foreslatte loyfesting synes adekvat og tjenlig fOr formalet. I og med at det dreier seg orn en
norsk kodifisering av et allerede avtalemessig etablert system innen liV , synes fbr ovrig
mulighetene for endringer eller alternative lovformuleringer ä være begrensede.

SAsbehandler: Politiinspektor Svetn grik Krogvold
Tlf: 55 55 62 71



POLITIET

Politiditektoratet
Postboks 8051 Dep
0031 OSLO

Dms r4ranse Vår refiranse
2010/00085-3 008  09.03,2010

HØRING FORSLAG TIL LOVENDRINGAR FOR GJENNOMFØRING AV
AVTALE OM OVERLEVERINGSPROSEDYRE MELLOM
MEDLEMSSTATANE I DEN EUROPEISKE UNION OG ISLAND OG NOREG

Det vises til Justisdepartementets heringsbrev av 22. desember 2009 og Politidirektoratets
anmodning om høringssvar av 5. januar 2010. Østfold politidistrikt har følgende merknader til de
foreslatte lovendringene:

1. Forslaget om at fengsling skal benyttes, med mindre det det ikke er grunn til å frykte for at den
pågrepne vil unndra seg eller gjøre overlevering vanskelig, vil ventelig lette både
påtalemyndighetens og domstolenes håndtering av fengslingsbegjæringer i overleveringssaker.
Forslaget støttes av Østfold politidistrikt I høringsnotatet s. 28 tas det videre til orde for at
fengslingsvilkårene skal prøves hver annen uke. Overleveringssaker er regelmessig alvorlige,
slik at varetektsfengsling i normaltilfellene ikke vil være noe uforholdsmessig inngrep. I tillegg
kommer at det, som nevnt over, er tenkt innført en ''fengslingspresumsjon". En foreslår derfor at
fengslingsfristen skal fastsettes I medhold av de alminnelige regler i straffeprosessloven 185,
uten denne bestemmelsen suppleres av en egen regel om fengslingsfrist/prøving av
fengslingsvilkår i det spesielle overleveringslovverket.

2. At det legges opp til utvidet bruk av direkte kontakt mellom domstoler og påtalemyndigheter,
med redusert bruk av sentrale myndigheter (justisdepartement og lignende) anses som positivt.
Det er grunn til å anta at dette vil føre til at en rekke overleveringsprosesser vil kunne
gjennomføres mer effektivt enn i dag.

3. En er særskilt bedt om å fremme evt. synspunkter på den valgfrie avslagsgrunnen i art. 5, nr,
1 bokstav g alL i (høringsnotatet s, 22). En er enig i at situasjonen som er beskrevet trolig er lite
praktisk. En har imidlertid merket seg at den likevel er lovregulert i det tilsvarende danske og
finske lovverket. En foreslår at det også i Norge lovfestes at dette er en valgfri avslagsgrunn.

4. En er videre oppfordret til fremme synspunkter på behovet å lovfeste at overlevering ikke skal
skje ved fare for brudd på fundamentale rettigheter, jf. høringsnotatet s. 24. En mener at det, på
et rettsområde som dette, som er av utpreget positivrettslig karakter, samlet sett vil være en
fordel og bidra til klarhet, dersom også dette sentrale utgangspunktet lovfestes

5. I høringsnotatet s. 27 tas det til orde for at også ikke-nordiske arrestordrer bør sendes direkte
til politiet, og ikke til statsadvokaten. Forslaget støttes herfra. Begrunnelsen er todelt. For det
første tilsier hensynet til harmonisering av regelverket for nordiske og ikke-nordiske arrestordrer
at ordren bør sendes direkte til politiet. For det andre tilsier også effektivitetshensyn det samme.

Østfold polbdistrikt
Rct/j  p5taieeih1en, besuk: Skaldw. 5
Post: P'6stboks 73,1701  SARPSBORG
Tlf: 69 1f 33 00 Faks: 69 '11 33 0$
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Org„ nr,: 983  996 078
Bai;kgiro: 7694.05.11581

AT



6, På s, 30 i høringsnotatet er en bedt om å ta stilling til om kompetansen t å avgjøre
arrestordrer bør legges til påtalemyndigheten i politiet eller til statsadvc3tn Slik en ser det
herfra, tie  er effekteritetshensyn at kompetansen legges til patalemyndig:ft een i politiet, muligens
slik at 'eør Veves en viss erfaring (for eksempel krav om utvidet påtalekornpetanse) for å
fatu— beslutninger. En bemerker videre at det, i den grad påtalemyei,elleten i politiet

oppgaver som tidligere har vært tillagt statsadvokaten, må dette følges opp med økt
ir tildeling, slik at håndteringen av slike saker ikke vil gå på bekostning av øvrige lovpålagte

eever,

7, I høringsnotatet tas det avslutningsvis (s, 38) til orde for å innaføre en ny § 463 b
straffeprosessloven, som er forslått gitt følgende ordlyd:

"Er ein domfelt overlevert eller utlevert til Noreg for straffullbyrding på grunnlag av ein dom som
omfatter fleire handlingar, og kan overlevering eller utlevering etter retten(vår utheving) i den
framande staten berre skje for nokre av handlingane, fastset rettenved vedtak(våre
uthevinger), etter oppmoding fra påtalemakta, straff for dei handlingane som overlevering eller
utlever:ng kan skje for "

En stiller seg bak begrunnelsen for å innta en slik regel i straffeprosessloven. At
lovendringsforslaget er ført i pennen på nynorsk, samtidig som det vel ma utformes på bokmål

det evt, vedtas og tas inni straffeprosessloven, betyr at det muligens allerede er tatt høyde for
eat neeenstående. En tillater seg likevel å bemerke følgende,

eee 'eet "retten" er i forslaget benyttet på to ulike mater. Slik en har forstatt det, siktes det første
eegrenet benyttes til "retten" i form av lovverk eller beslutning fra kompetent myndighet,

senere i den foreslåtte bestemmelsen er benyttet for å beskrive en norsk
tansdomstol,

ieere kan det synes noe fremmed at domstolen skal fatte "vedtak" om straff, En er for så vidt
enig i at det ikke vil være naturlig å kalle avgjørelsen for en "dom", men muligens vil det være
mer i ad med øvrig strafferettslig- og straffprosessuell begrepsbruk å kalle avgjørelsen for en
"bel g"7, En bemerker videre at begrepet "vedtak" vil kunne reise spørsmal knyttet til om og
evt, tre;een adgang det er til å benytte rettsmidler mot avgjørelsen

Uten at forslaget er gjennomtenkt i et hvert henseende foreslås følgende ordlyd:

"Er ein domfelt overlevert eller utlevert til Noreg for straffullbyrding på grunnlag av ein dom som
omfatter fleire handlingar, og kan overlevering eller utlevering etter lovverk eller beslutning fra
kompetent myndighet i den framande staten berre skje for nokre av handlingane, fastset
tingrettenved beslutning(våre uthevinger), etter oppmoding fra påtalernakta, straff for dei
handlingane som overlevenng eller utlevering kan skje for,"

"A:Y1111:1.1:
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Horingsutkast  -  forslag til lovendringar for gjennomforing av avtale om
overleveringsprosedyre mellom medlemsstatene i Den europeiske union og Island
og Noreg

0Slo politidistrikt har folgende kommentarer til lovendringsforslaget:

Oslo politidistrikt

g rxt>?
c14933°

§  15 Pågripelse, fengsling og annen bruk av tvangsmidler
in har sett gjentatte eksempler på utleveringssaker, bl a fra de baltiske stater der
unndragelsesfaren for vedkommende som begjæres utlevert er å anse som reell og
fengslingssurrogater utilstrekkelig.

Unntaii 1?ffentliffiet
Offl. 13.1 jf fvl 13.1.2

§  4 Arrestordrens innhold
Oslo polindistrikt oppfatter kravet om dokumentasjon av rettskraftig dom slik at det ikke
lenger stilles krav GM at selve dommen i sin helhet skal være inntatt i eller vedlagt
arrestordren.

Å fa oversatt en dom er tidvis svært kostnadskrevende og legger i enkelte tilfelle beslag på
uforholdsmessig mye av den strengt fristregulerte tid man har til rådighet ved krav om
overlevering. Det har forekornmet at en dom på over 50 sider har blitt oversatt til en
kostnad på ca 1000 kr pr side. Domfelte som krevdes utlevert var en av flere padomte i
samme sak. Hans rolle var begrenset til enkeltposter av en ellers svært omfattende tiltale.
Det antas at en oversettelse av de innledende sider av dommen inkl tiltale, samt
domsslutningen vil være tilstrekkelig etter den nye ordningen.

Det straffbare forhold som ligger til grunn for utleveringssaken har derimot vært av en
karakter at varetektsfengsling fremstår som en uforholdsmessig reaksjon. Det kan
eksempelvis gjelde personer som har bodd og arbeidet i Norge et visst antall år, men som
har etterlatt seg ubetalte, offentlige krav i hjemlandet under omstendigheter som har utlost
en siktelse. Foruten åpenbare sporsmål knyttet til rettssikkerheten til den som begjæres
utlevert, vil dette være saker som lett forer til at begjæringen om utievering blir avslått, og at
de ressurser som politiet og andre legger i saken i innledningsfasenfremstar som bortkastet.



Det vii derfor være onskelig om 15 suppleres med retningslinjer som eksempelvis
omhandler tilfelle der fengslig fotvaring kan eller skal unnlates, dvs uansett om tilstrekkelige
fengslingssurrogater er for handen eller ikke.

Av hensyn konsekvent lovgivning og ikke minst av praktiske årsaker, bor
fengslingsfristen samordnes med fristen i nye utlendingslovens 106 og settes til 4 uker.

§  14 Oversendelse til patalemyndigheten
(Ad horingsbrevets punkt 8.2 Mottak av ikke-nordiske arrestordre)
Det fremstar som upraktisk at statsadvokaten skal være forstehåndsmottaker av arrestordre.
Statsadvokatembetene har Ingen beredskap på kveldstid og i hdger. Det kan derfor lett
medfore tap av tid i forhold til pågripelse dersom arrestordren skal sendes via
statsadvokaten. Det vil imidlernd være hensiktsmessig at patalemyndigheten varsler
statsadvokaten, i alle fall ved alvorlige saker.

Avslutningsvis bemerkes at det er all grunn til å hilse velkommen et system som avloser den
meget ressurskrevende ordning i gjeldende lov om udevering. Det synes imidlernd å
foreligge erfaring for at udeveringssaker fra tidligere ostblokkland ofte bærer et visst preg av
et rettssystem som, til tross for de senere års utvikling, fortsatt ligger fjernt fra vårt og våre
vesteuropeiske n.aboers rettssystem. Henvisningen horingsbrevet om utviklingen i retning
av rettslikher synes å være noe optinnstisk. Håndteringen av udeveringssakene fra disse
områdene skaper undertiden utfordringer av enerforskningslignende karakter. Det kan
stilles sporsmal om politiet har tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å håndtere disse
sakene på en forsvarlig måte. Det antas under alle ornstendigheter å være et
opplæringsbehov ved introdusering av den nye loven, der det bla bor legges vekt på omfang
og rekkevidde av avslagsbestemmelsene.

Med hilsen
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