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1. Inledning

Kommentarerna hår vill göras med tanke på speciellt den europeiska
arresteringsordern (rambeslutet av den 13 juni 2002) och dess implementering
framffir allt i Danmark, Finland och Sverige. Så gott som möjligt kommer åven den
nordiska arresteringsordern (konventionen från 2005) att beaktas i kommentarerna.
Når jag hånvisar till moment i paragrafer, syftar jag på detsamma som den norska
ledd- termen.

Generellt anser jag att inkorporeringen avtalet mellan EU och Norge och Island om
den europeiska arresteringsordern (hårefter paralellavtalet) i lagen om den nordiska
arresteringsordern (hårefter arresteringsorderlagen) vara en lyckad lösning. Då
paralellavtalet avser samma sorts överlämnande dven mellan Norge och
medlemsstaterna av EU, som anvånds mellan de nordiska staterna på basis av den
nordiska arresteringsordern, år det logiskt och åndamålsenligt att ha dessa regler
samlade.

2.  I huvudsak (lagen och dess tillånipningsområde (§ 1))

Det som står i § 1 i arresteringsorderlagen ståmmer, men det framkommer inte ur
denna paragraf eller ur rubriken av lagen vilka konventioner eller avtal som
implementeras genom denna lag. Det kunde kanske vara en ide att nämna dessa
inledningsvis (jämffir till exempel den svenska överlämningslagens (2003:1156) § 1 i
1 kap).

3.  Godtagbara språk får en arresteringsorder  (§  4)

4. Dubbel straffbarhet (punkt 7.2.4)

Såsom riktigt konstaterats i punkt 7.1 i höringsnotatet, år den största skillnaden
mellan det tidigare på utlåmning baserade systemet och det nya systemet baserat på
överlåmnandet, att brottsbegreppet i det anmodande landet kommer att gålla (och inte
de nationella). Således är det positivt att kravet på dubbel straffbarhet som regel
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Det verkar som om § 4, 2 mom. år ofullståndig, eftersom detta moment börjar med ett
generellt konstaterande, men sedan bara stadgar om vilka språk som en nordisk
arresteringsorder kan vara skriven på. Gåller dessa då åven en europeisk
arresteringsorder och år detta ämnat att tillåmpas endast når Norge år verkstållande
stat? Det kunde kanske vara bra att utforma detta moment i paragrafen lite tydligare,
så att de godtagbara språken før en nordisk och en europeisk arresteringsorder
framkommer samt i vilka tillffillen detta gåller.



avskaffas, dock med beaktandet av reciprocitetstanken (§ 6, 2 mom., punkt a). Dock
år utformningen av § 6 till synes lite oklar, till alla delar av paragrafen. För det fdrsta
år uppräckningen i fbrsta punkten inexakt, med tanke på att punkt a) gåller flera olika
brott (som inte år klart definierade i lagen) medan de andra punkterna från b) till f)
gåller mer preciserade brott. Lite större balans mellan dessa skulle såkert inte skada.

För det andra borde listan på brotten som nämns i artikel 3(4) paralellavtalet, komma
fram klarare, antingen i lagtexten eller i en bilaga (i Sverige anvånder man en bilaga,
medan man i Finland och Danmark har valt att skriva ut dessa brottsbetåckningar i
lagen). Då dessa brott, fdr vilka dubbel straffbarhet inte mera kan utgöra ett krav vid
bverlämning, kommer att utgöra en våsentlig del och till och med kan komma att bli
en huvudregel fdr överlämning (se bl.a. Suominen och Kvam Skjær i sjøen for Norges
strafferettslige samarbeid med EU",  Lov og Rett,  8/2009 s. 478-492 på s. 487) år det
viktigt att dessa då framgår ur lagen eller en bilaga till den.

Dessutom verkar det som om fdrsta meningen i § 7, 2 mom. skulle gålla så kallad
accessorisk bverlämning, det vill såga tillfallen når en person bes överlämnad fdr flera
brott, och kravet på dubbel straffbarhet inte år uppfyllt fdr alla dessa brott eller något
av brotten inte uppfyller kravet på 3 års straffminimum. Ifall detta år fallet, hade det
kanske varit en i& att placera denna mening i samband med § 6? För övrigt finns det
vål inte en beståmmelse om detta i paralellavtalet, men detta hindrar dock inte att man
i lagen stadgar att accessorisk bverlämning åven år möjlig vid överlämning till EU:s
medlemsstater.

5. Vågrandegrunder  (§  8 och  §  9)

Gållande vågrandegrunden i paralellavtalet artikel 5(1)(g)ii om extraterritoriell
jurisdiktion år departementets funderingar relevanta. För det fdrsta verkar det som om
denna vågrandegrund inte skulle aktualiseras våldigt ofta. För det andra har man i
Sverige, antagligen just på basis av detta, valt att inte implementera denna
vågrandegrund, medan man i Finland och Danmark har gjort ett motsatt beslut. I
Finland har man dock i förarbetena (Regeringens proposition 88/2003 s. 26)
konstaterat att denna vågrandegrund år våldigt teoretisk och troligen inte kommer att
anvåndas överhuvudtaget. Således kan det rekommenderas att ifall inte nödvåndigt,
intas inte vågrandegrunden in i den norska lagen, då det inte kan anses tillfdra
mervårde att insåtta hypotetiska vågrandegrunder. Ifall en vågrandegrund oavsett
intas gållande detta, rekommenderas det att gbra denna fakultativ.

6. Överlämnande av norska medborgare (punkt 7.2.2)
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Generellt år de obligatoriska vågrandegrunderna i § 8 positivt uttömmande vad gåller
de nationella situationer som kan anses hbra under ne bis in idem - principen. Dock
saknas det en punkt avseende situationer dår en person redan år dbmd eller frigiven av
en internationell brottsmålsdomstol. Detta har i och fdr sig antagligen en liten praktisk
betydelse, men med tanke på konsekventa lagtexter, hade detta kanske varit en i& att
inkludera åven detta.

Generellt år den utgångspunkt som fdrespråkas i lagfdrslaget, att det primårt inte finns
ett fdrbud att överlämna norska medborgare till EU-medlemsstater mycket positiv.
Det som ni i punkt 7.2.2 skriver om att det ska tillåmpas en så kallad



reciprocitetsprincip med tanke på stater som inte överlämnar egna medborgare, som
får uttryck i § 8, 3 mom., år åven logisk att efterfölja. Dessvårre år punkt b i § 8, 2
mom. inte lika logisk, då man hår intar norskt medborgarskap som ett villkor i
vågrandegrunden. Motiveringarna för detta verkar tämligen lösa. Att man i Sverige
valt denna lösning borde i sig inte fungera som motivering (då man i Finland och
Danmark inte valt detta).

Vidare kan poångteras att EU-domstolen i  Kozlowski-domen  (fall C-66/08, para. 43)
konstaterat att termerna  medborgare, bosatt i  samt  uppehåller  sig i ett land enligt
artikel 4(6) i den europeiska arresteringsordern på EU-nivå skall tolkas enhetligt, då
de år autonoma EU-råttsliga begrepp. Detta år i och för sig inte relevant med tanke på
den norska lagen, men kan komma att aktualiseras med tanke på reciprocitetskravet,
ifall en EU-medlemsstat har uppstållt olika nivåer av villkor gållande dessa begrepp.
Detta år dock inte ett problem med tanke på garantierna om att norska medborgar
eller en person bosatt i Norge enligt § 10 i lagutkastet, skall återlämnas till Norge för
avtjånandet av eventuellt frihetsstraff.

7.  Månniskoråttsaspekter (notatet punkt  7.4)

Frågan om intagandet av en vågrandegrund som explicit fdrhindrar överlämnande
ifall detta skulle strida mot månskliga råttigheter år aktuell. I tillägg till de svenska
och danska lagbeståmmelser som år redogjorda fdr i detta moment innehåller åven
den finska EU-utlåmningslagens § 5, 1 mom. 6 punkten en obligatorisk
vågrandegrund som i huvudsak stadgar att ifall utlämning skulle strida mot månskliga
råttigheter, skall anmodan avslås (se åven § 5, 2 mom.). Samma logik har i finsk
lagstiftning åven fdljts når det kommer till implementeringen av den nordiska
arresteringsordern, i § 4, 1 mom. 6 punkten (se åven § 4, 2 mom. hår). Detta trots att
man oavsett skulle vara tvungen att ge dessa månniskoråttssynspunkter fdretråde, ifall
verkstållandet av en anmodan om utlämning skulle strida mot månskliga råttigheter.
Man kan knappast med fog håvda att utlämning, eller överlämning mellan de nordiska
lånderna, i många tillfållen kunde strida mot de månskliga råttigheterna, åndå har man
valt att ha en obligatorisk vågrandegrund hår.

Detta år såtillvida fråga om ett principiellt stållningstagande i de finska lagarna.
Utifrån detta år det absolut ingen nödvåndighet att inta en liknande vågrandegrund i
den norska lagen. Men då månskliga råttigheter oavsett kommer att ha företråde, kan
det föredras att ha detta klart utskrivet i lagen. En sådan obligatorisk vågrandegrund
kunde såkert inte anses betydelsefull med tanke på att råttsläget redan idag år
detsamma. Men då det gåller så pass viktiga aspekter och lagen trots allt gåller
överlämning inom hela EU, kunde det vara en fördel att ha en klar, obligatorisk
vågrandegrund i lagtexten.

8. Villkorlig överlämning  (§  10 och  §  13)

Paragraferna 10 och 13 år i och fdr sig vål utarbetade, men då det principiellt gåller
situationer, dår den verkstållande myndigheten kan stålla villkor för verkstållandet av
en arresteringsorder, kan man fråga sig ifall det hade varit en i& att ha dessa två
samlade i en och samma paragraf. Detta skulle kanske göra lagen lite mera låttlåst.
Det, att inget villkor stålls med tanke på dom på livstid år vålkommet och i ljuset av
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den liktydiga svenska implementeringen, åven stårkande av principen om iimsesidigt
erkånnande.

9. Kompetent myndighet vid verkstållandet av arresteringsorder (punkt 8.4.2)

Förslaget till § 17 verkar ståmma överens med både strukturen i de andra nordiska
lånderna (Finland och Sverige) och i&n med paralellavtalet, det vill såga att fdrenkla
och fdrsnabba överlämningsprocesser. Således verkar det tämligen logiskt att
kompetensen år fdrdelad mellan åklagarna och tingsråtten.

10. Nya  §  463b i straffeprocessloven (punkt 13)
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Denna nya paragraf år vålkommen, då det år tämligen vanligt att personer för flera
brott döms till ett gemensamt ffingelsestraff. Det kan dock uppstå problem i och med
att alla dessa brott kanske inte utgör sådana brott, fdr vilka överlämning är tillåtet.
Detta har orsakat problematiska situationer bland annat i Finland, där Högsta
domstolen (på basis av Rättegångsbalkens 1734/4, 31 kap. §9b, som insattes samtidigt
med den europeiska arresteringsorder), varit tvungen att återbryta domar där en
person har 65mts till gemensamt ffingelsestraff, och bestämma påfdljden skilt för de
brott, som inte utlämning kunde beviljas fdr. Således år denna klargörande paragraf
att rekommendera.

11. 6vrigt

Generellt kan kommenteras att beståmmelserna i arresteringsorderlagens kapitel 3,
om behandling av arresteringsordern, dr klara och koncisa. Det framgår klart vilka
myndigheter som gör vad, vilka paragrafer av straffeprosessloven som skall användas
och konkluderande fås en övergripande fdrståelse av det norska systemet.

Ett sått som skulle göra arresteringsorderlagen ånnu mer begriplig, skulle vara att
bifoga de artiklar från paralellavtalet, som nämns i paragraferna, till lagen. Jag syftar
hår då till exempel på § 6, 3 mom. c) punkten och § 8, 3 mom. Rirsta meningen. En
annan möjlighet dr såklart att bifoga dessa i en bilaga till lagen.

I Freiburg, 1 april 2010
Annika Suominen


