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HØRING  -  FORSLAG TIL LOVENDRING FOR GJENNOMFØRING AV
AVFALE -OVERLEVERINGSPROSEDYRE  -  ARRESTORDRE

Det vises til brev av 22.12.2009 fra Justis- og politidepartementet angående ovennevnte
sak. Utenriksdepartementet har følgende kommentarer i saken:

Utenriksdepartementet ser det som positivt at det nå legges fram et forslag til lovregler
med sikte på å gjennomføre den fremforhandlede avtalen mellom Norge, Island og EU
om overlevering av lovbrytere (arrestordre). Det anses hensiktsmessig å velge en
lovteknisk gjennomføring som samler norsk regelverk om overlevering av lovbrytere
slik dette er internasjonalt regulert i konvensjonen om nordisk arrestordre og den
foreliggende avtalen med EU, som langt på vei har likeartede regler med samme
formål. Begge avtaler har som siktemål å lette samarbeidet om utlevering i forbindelse
med etterforskning, pådømmelse eller soning av dom i straffesaker. Disse forenklede
prosedyrene omtales som overlevering, mens den anmodende stats beslutning kalles
arrestordre. Både den nordiske konvensjonen og den foreliggende avtalen med EU har
klare likhetstrekk med EUs rammebeslutning om den europeiske arrestordre.
Lovforslaget vil derfor bidra positivt til en større grad av harmonisering av dette viktige
samarbeidet mellom de europeiske land.

Det vekker sterke reaksjoner når noen unndrar seg strafforfølging for alvorlige
overgrep ved å søke beskyttelse i en annen stat. Norge støtter arbeidet i FN og andre
internasjonale fora med å legge til rette for et effektivt internasjonalt arbeid for
bekjempelse av alvorlige forbrytelser og et godt mellomstatlig samarbeid med sikte på
strafforfølging eller utlevering av lovbrytere. Samtidig er det noen begrensninger i
adgangen til å overlate personer til strafforfølging i andre stater. Disse begrensningene
følger av Norges menneskerettsforpliktelser, bl.a. det absolutte forbudet mot tortur
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eller eksekvering av dødsstraff. Forenklede og mer effektive saksbehandlingsregler i
slike saker forutsetter derfor en gjensidig tillit til andre staters myndigheter og
rettsystem. En ordning med gjensidig anerkjennelse av nasjonale beslutninger og
forenklede prosedyrer i slike saker må være basert på tilstrekkelig rettslikhet,
sammenfallende beskyttelse av menneskerettighetene og en forsvarlig strafferettspleie.

Dette har vært viktige forutsetninger for et nært nordisk samarbeid om forenklet
utlevering av lovbrytere gjennom mange år. I den senere tid har det funnet sted en
utvikling i Europa med økt mobilitet som følge av retten til fri bevegelighet for personer
i EØS-området og samarbeidet om et felles reisefrihetsområde i Schengen. Parallelt har
det vokst fram et stadig mer omfattende europeisk samarbeid i justis- og
innenrikssaker. Både EU og Europarådet har arbeidet aktivt for en større grad av
harmonisering av medlemsstatenes lovgivning på det strafferettslige området.

Den grenseoverskridende kriminaliteten i Europa er økende. Denne utfordringen
krever at Norge gir høy prioritet til justis- og innenrikspolitisk samarbeid med andre
europeiske stater. Regjeringen har gitt sin tilslutning til at Norge aktivt og på et tidlig
tidspunkt må forholde seg til videreutviklingen av det justis- og innenrikspolitiske
samarbeidet i Europa, med sikte på bred deltakelse i dette samarbeidet, se nærmere
St.meld. nr. 23 (2005-2006) Om gjennomføring av europapolitikken.

Norge er knyttet til viktige deler av EUs samarbeid om justis- og innenrikssaker
gjennom flere avtaler og ordninger. Den viktigste av disse avtalene er Schengen-
avtalen. Norge ble operativt integrert i Schengen-samarbeidet i 2001. Norge inngikk en
samarbeidsavtale med Europol i 2001. Avtalen gir adgang til et praktisk samarbeid
mellom norsk politi og Europol, blant annet gjennom utveksling av informasjon og
utplassering av politisambandspersonell. En tilsvarende avtale ble inngått i 2004 med
Eurojust, EUs samarbeid mellom nasjonale påtalemyndigheter. Norge har inngått
avtale om tilslutning til EUs konvensjon om gjensidig bistand i straffesaker. Enigheten
om en parallellavtale mellom Norge, Island og EU til den europeiske arrestordren er
ytterligere en byggestein i denne omfattende samarbeidsarkitekturen.

Gjennomføring av avtalen vil medføre enklere saksbehandlingsregler og kortere
saksbehandlingstid i saker om overlevering av lovbrytere. Avtalen åpner også for å
kunne overlevere egne statsborgere til strafforfølging i gjerningslandet og for i
nærmere angitt utstrekning å gi avkall på vilkår om dobbel straffbarhet og på retten til å
gjøre unntak for politiske forbrytelser som følger av den europeiske
utleveringskonvensjon fra 1957 og någjeldende lov om utlevering av lovbrytere.

Forholdet til menneskerettighetene

Avtalen viser til partenes gjensidige tillit til hverandres rettssystemer og til garantier for
rettlerdig rettergang (fortalen, punkt 3). Videre skal avtalen respektere Den europeiske
menneskerettskonvensjon (EMK) og konstitusjonelle garantier som er anvendelige i
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saker om overlevering av lovbrytere (fortalen, punkt 11). Avtalen gir eksplisitt referanse
til prinsippet om  non-refoulement  i fortalens punkt 12. Avtalens artikkel 14 og artikkel 22
garanterer retten til informasjon og kontradiksjon. Behandling av en anmodning om
overlevering er et legitimt grunnlag for frihetsberøvelse i samsvar med avtalens artikkel
15 etter EMK. Alle stater som skal anvende avtalen, er for øvrig part til EMK og har
akseptert den individuelle klageadgangen til Den europeiske menneskerettsdomstol
(EMD). I flere saker om utlevering av lovbrytere har EMD lagt vekt på at den
anmodende stat er part til EMK, se bl.a. avgjørelsen i Hukk v Sverige, 27. september
2005, saksnummer 17416/05, — "the Court attaches importance to the fact that the case
concerns deportation to another High Contracting Party to the European Convention on
Human Rights, which has undertaken to secure the fundamental rights guaranteed under
its provisions."

Viktige personvernhensyn er adressert i fortalens punkt 13, som viser til felles
forpliktelser som følger av Europarådets konvensjon av 1981 om personvern i
forbindelse med elektronisk databehandling av personopplysninger. I etterkant av
forhandlingene om den foreliggende avtalen med EU, er personvernhensyn ytterligere
ivaretatt gjennom vedtakelsen av rammebeslutning 2008/977/JIS av 27. november 2008
om vern av personopplysninger i forbindelse med politisamarbeid og rettslig samarbeid
i straffesaker, se nærmere Ot.prp. nr. 108 (2008-2009) og St.prp. nr. 95 (2008-2009).

Utenriksdepartementet anser at avtalen kan gjennomføres i samsvar med Norges
menneskerettsforpliktelser. Departementet viser også til at det i høringsnotatet er
presisert at anvendelsen av lov om overlevering av lovbrytere må skje innenfor de
rammene som er trukket opp i menneskerettsloven, og at det ikke er påkrevd å
inkludere en egen bestemmelse om dette i lovutkastet. Departementet er enig i denne
vurderingen, og forholdet til menneskerettsloven kan presiseres i forarbeidene til
arrestordreloven. Det er likevel etter departementets syn grunn til å inkludere en mer
generell folkerettsreservasjon i lovutkastet som samtidig vil kunne ivareta forholdet til
menneskerettighetene. Forslaget om en generell folkerettsreservasjon henger særlig
sammen med avtalens artikkel 23 om privilegier og immunitet og lovutkastets § 16.

Privilegier og immunitet

Avtalens artikkel 23 (3) omfatter saker der den personen arrestordren gjelder nyter
privilegier eller immunitet i den utførende stat. Der den ufførende stat selv er
kompetent til å gi avkall på privilegiet eller immuniteten, skal den ufførende myndighet
rette en slik anmodning til rett nasjonal adressat. Denne situasjonen antas ikke å være
særlig praktisk i Norge i fredstid. Når det tilligger en annen stat eller en internasjonal
organisasjon å ta stilling til en anmodning om avkall på privilegier eller immunitet, skal
imidlertid den anmodende stats myndigheter ta stilling til om det i så fall skal fremmes
en slik anmodning til denne staten eller den internasjonale organisasjonen. Dersom den
personen arrestordren gjelder nyter diplomatisk immunitet i Norge, er det ikke
påtalemyndighetens oppgave å anmode vedkommende senderstat eller internasjonale
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organisasjon om å gi avkall på slik immunitet for å eksekvere arrestordren. Dersom den
personen arrestordren gjelder for eksempel er diplomatisk utsending for den
anmodende stat, vil det være opp til relevante myndigheter i vedkommende stat å ta
stilling til om det skal gis avkall på immunitet med sikte på strafforfølging. Utkastet til §
16 bør derfor presisere hva påtalemyndighetens oppgaver skal være i slike saker.

Arrestordreloven må følgelig anvendes i samsvar med folkerettens begrensninger som
følger av bestemmelser om privilegier og immunitet. Det bør på denne bakgrunn
vurderes inntatt en bestemmelse i loven for å presisere at "loven gjelder med de
begrensninger som følger av folkeretten og overenskomst med fremmed stat eller
internasjonal organisasjon".

Overlevering av norske borgere

Hovedregelen i artikkel 7 (1) i avtalen om ikke-diskriminering på grunn av
statsborgerskap innebærer at det prinsippet som har vært anvendt mellom de nordiske
land får en tilsvarende anvendelse mellom Norge og de øvrige europeiske land i saker
om overlevering. Partene kan imidlertid ta forbehold om at man likevel ikke vil
overlevere egne borgere ved inngåelse av avtalen, eller at overlevering bare kan finne
sted på bestemte vilkår i henhold til avtalens artikkel 7 (2). Forbeholdet vil ha virkning i
fem år fra avtalens ikrafttredelse dersom erklæringen ikke senere fornyes, jf avtalens
artikkel 40. I høringsnotatet tas til orde for at Norge ikke skal ta et slikt forbehold. I lys
av den økte mobiliteten i Europa er det rimelig at norske borgere plikter å møte for
domstolen der en straffbar handling er begått. Det vil tilsvarende oppfattes som
urimelig i vår del av verden dersom en antatt gjerningsperson unndrar seg
strafforfølging for en straffbar handling begått i Norge ved å ta opphold i
statsborgerlandet. Utenriksdepartementet er derfor enig i at Norge ikke skal ta
forbehold etter artikkel 7 (2) og slutter seg til den begrunnelse som er gitt i
høringsnotatet. I tillegg til de synspunkter som er gitt ovenfor, særlig om garantier for
rettferdig rettergang, er det viktig i denne sammenheng at det alltid kan kreves at
norske borgere får anledning til å avsone en eventuell straffedom i Norge.
Utenriksdepartementet er videre enig i at det skal være grunn for å nekte overlevering
av norske borgere til en annen stat som har tatt forbehold for overlevering av egne
borgere, jf lovutkastets § 8 tredje ledd annet punktum. Det fremgår av høringsnotatet at
i saker som gjelder utlevering til andre stater enn de som er angitt i avtalen om
arrestordre, skal forbudet mot utlevering av norske borgere fortsatt gjelde.

Politiske forbrytelser

Avtalens artikkel 6 (1) bestemmer at en arrestordre ikke skal avvises fordi den anses å
gjelde en politisk forbrytelse. Artikkel 6 (2) åpner for at det kan tas forebehold om at
det likevel kan gis avslag med en slik begrunnelse, bortsett fra i relasjon til de
handlinger som er nærmere angitt i bokstav (a) til (c), og som gjelder terrorhandlinger
og terrorrelaterte handlinger.
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En politisk forbrytelse er en handling som i nasjonal rett defineres som sådan, og som
gir grunnlag for å nekte utlevering til strafforfølging i annen stat. Det finnes ingen
omforent definisjon av hva en politisk forbrytelse er, men felles for slike handlinger er
at de anses å være rettet mot en fremmed makts myndigheter eller samfunnsorden. En
forbrytelse kan være av politisk karakter uavhengig av om samme handling ville vært
straffbar som forbrytelse mot statens selvstendighet og sikkerhet dersom den var rettet
mot norske myndigheter (for eksempel spionasje eller enkelte handlinger forøvet i
væpnet konflikt), eller om en tilsvarende handling i Norge ville vært ansett straffi i. I
denne sammenheng refereres til de konstitusjonelle skranker for utlevering som
fremgår av avtalens fortale, punkt 11. Henvisningen til "frihetskjempere" må forstås
som en henvisning bl.a. til den greske konstitusjonen artikkel 5 (2) som gir et særlig
vern mot utlevering.

Det er viktig å skille spørsmålet om politiske forbrytelser fra spørsmålet om vern mot
urettmessig forfølgelse på grunn av politisk oppfatning, seksuell legning, kjønn, rase,
religion, etnisk opprinnelse, nasjonalitet eller språk, som er et motstykke til vernet mot
forfølgelse gjennom kriteriene for internasjonal status i henhold til flyktningretten.
Avtalens artikkel 1 (4) gir et absolutt vern mot slik urettmessig strafforfølging,
uavhengig av regelen om politisk forbrytelse. En slik avslagsgrunn må likevel anses å
være lite praktisk mellom de europeiske stater.

I høringsnotatet vises til at unntaket for politiske forbrytelser over tid har fått mindre
praktisk betydning, særlig på grunn av utviklingen av den internasjonale strafferetten,
hvor opphevelse av unntak for politiske forbrytelser står sentralt. Når internasjonale
konvensjoner krever at statspartene etablerer jurisdiksjon over nærmere definerte
straffbare handlinger, er det samtidig en forutsetning at statspartenes rettsorden skal
verne de interessene som på denne måten er gitt en internasjonal strafferettslig
beskyttelse. I mange tilfeller gir slike konvensjoner en forpliktelse til enten å utlevere
eller selv strafforfølge lovbrytere  ("aut dedere aut judicare").

De europeiske stater har et felles verdigrunnlag i respekten for menneskerettighetene,
demokrati og rettsstatsprinsipper. Et angrep rettet mot statens fundament kan ikke
isolert ses som en politisk motivert handling rettet mot et fremmed lands myndigheter,
men som et angrep på felles verdier.

Visse typer kriminelle handlinger er dessuten internasjonale etter sin art og anses som
et angrep mot det internasjonale samfunn i sin helhet. Dette inkluderer handlinger som
kvalifiseres som folkemord, forbrytelse mot menneskeheten, angrep på FN-personell
og assosiert personell og krigsforbrytelser. I henhold til prinsippene vedtatt av FNs
folkerettskommisjon skal statene, ved utlevering for slike forbrytelser, anse
handlingene som begått ikke bare på gjerningsstedet, men også på vedkommendes
stats territorium (jf Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind,
artikkel 10 (4)).
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Norge har dessuten akseptert en rekke internasjonale forpliktelser til ikke å anse
bestemte forbrytelser som politisk motiverte, og forpliktelse til å utlevere eller
strafforfølge personer som har begått nærmere angitte straffbare handlinger, uavhengig
av gjerningssted, inkludert i FNs konvensjon mot tvungen forsvinning,1 artikkel 9 (2)
og artikkel 11(1), FNs torturkonvensjon, artikkel 5 (2) og artikkel 8 (4) og en rekke av
FNs konvensjoner om bekjempelse av terrorhandlinger, inkludert konvensjon om
bekjempelse av terrorfinansiering, artikkel 6, artikkel 7 (4) og artikkel 14 og
konvensjon mot kjernefysisk terrorisme, 2 artikkel 6, artikkel 9 (4) og artikkel 11. Det
vises også til oppfordringen i Sikkerhetsrådets resolusjon 1373 (2001), punkt 3 (g) og
understrekningen om at "terrorism in all its forms and manifestations constitutes one of
the most serious threats to peace and security and that any acts of terrorism are criminal
and unjustifiable regardless of their motivations, whenever and by whomsoever
committed" , (bl.a. i Sikkerhetsrådets resolusjon 1822 (2008).

Norge har på denne bakgrunn allerede langt på vei forpliktet seg til ikke å anse en
terrorhandling som en politisk forbrytelse, og dette omfatter i det alt vesentlige de
handlinger som er omfattet av avtalens artikkel 6 (2) bokstav (a) til (c).

Utenriksdepartementet er enig i at Norge ikke bør avgi en erklæring om å forbeholde
retten til å avvise en arrestordre, utenom de tilfeller som kvalifiseres som
terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger, på det grunnlag at det anses som en
politisk forbrytelse, og slutter seg til den begrunnelse som er gitt i høringsnotatet.

Krav til dobbel straffbarhet

Avtalens artikkel 3 (2) opprettholder i prinsippet det tradisjonelle vilkåret for
overlevering at handlingen som begrunner arrestordren er straffbar også i den
utførende statens rett, med unntak for de særlige handlinger som er definert i artikkel 3
(3). I tillegg kan det avgis erklæring om at det på gjensidig basis ikke skal stilles vilkår
om dobbel straffbarhet i forhold til 32 nærmere angitte kriminelle handlinger som er
omfattet av avtalens artikkel 3 (4).

I høringsnotatet foreslås at Norge skal avgi en slik erklæring. Dette vil gi en forenklet
saksbehandling når det utferdiges en arrestordre på grunnlag av en av de forbrytelsene
som er oppregnet i artikkel 3 (4). Det har funnet sted en betydelig harmonisering av
nasjonale strafferegler gjennom utvikling av den internasjonale strafferetten. En rekke
av forbrytelseskategoriene som er oppregnet i artikkel 3 (4) omfattes av slike
harmoniserte standarder, selv om de nærmere konkrete vilkår for å kunne idømme

Norge har undertegnet, men ikke ratifisert denne konvensjonen bl.a. i påvente av gjennomføring av

straffebud mot tvungen forsvinning.

2 Norge har undertegnet, men ikke ratifisert denne konvensjonen i påvente av ikrafttreden av ny straffelov.
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straff og fastsetting av strafferammer er forbeholdt nasjonal lovgivning. Noen av de
opplistede straffbare handlingene er også nærmere definert i EU-retten. Et eksempel er
ulovlig innvandring og opphold, hvor det er fastsatt en viss strafferettslig harmonisering
med virkning for Schengen-området, se nærmere St.prp. nr. 62 (2004-2005) Om
samtykke til godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (direktiv
2002/90/EF om definisjon av hjelp til ulovlig innreise, transitt og opphold og
rammebeslutning 2002/946/JIS om styrking av de strafferettslige rammer for å hindre
hjelp til ulovlig innreise, transitt og opphold).

Utenriksdepartementet er på denne bakgrunn enig i forslaget om å avgi en slik
erklæring som angitt i artikkel 3 (4) og slutter seg til begrunnelsen som er gitt i
høringsnotatet.

Med hilsen

Kristian Jervell
Underdirektør

Maren Edvardsen
Seniorkonsulent

7


