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Høring - Utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger 

1. Innledning 

09.09.2014 

Vi viser til departementets høringsbrev av 19.6.2014 vedrørende ovennevnte høring. 

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom 
høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I 
våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert 
lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. 
Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet. 

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på 
rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen. 

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp 
mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en 
berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer 
mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet 
Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen. 

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen·seg som ekspertorgan. Saken er forelagt 
lovutvalget for asyl- og utlendingsrett og forsvarergruppens høringsutvalg. Lovutvalget for asyl
og utlendingsrett består av Bente Mostad Tjugum (leder), Jan M. Birkeland, Sigrid Broch, Per
Erik Gåskjenn, Christel Reksten og Brynjulf Risnes. Forsvarergruppens høringsutvalg består av 
Arild C. Dyngeland (leder), John Christian Elden, Rene Ibsen, Knut Rognlien, Mette-Julie 
Sundby og Inger Marie Sunde. 

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse: 

Advokatforeningen har ingen innsigelser mot de lovendringer som foreslås i høringsnotatet, 
men foreslår et par tillegg for å ivareta utlendingens rettsikkerhet, jf utlendingsloven § 1 annet 
ledd. Advokatforeningen mener at man som grunnleggende prinsipp bør ta utgangspunkt i at 
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Advokatforeningen å påpeke at utlendinger som har kommet som asylsøkere til Norge, har krav 
på at taushetsplikten ivaretas i forhold til asylsaken. Det innebærer at Norge ikke kan gi 
informasjon til mottakerstaten som inneholder opplysninger knyttet til asylsaken. Norge kan 
dermed ikke gi opplysninger om straffesaken eller utlendingens helse som også inneholder 
opplysninger om asylsaken, uten å bryte sine internasjonale forpliktelser etter 

- Flyktningkonvensjonen. Opplysninger i straffesaken og helseopplysninger inneholder ofte 
opplysninger fra asylsaken, og vil legge begrensninger på hvilke opplysninger som kan utleveres 
til mottakerstaten 

Det savnes derfor en vurdering av hvordan den særreksjonsdømte skal bli hørt. Det må kunne 
legges til grunn at det er svært vanskelig for den særreaksjonsdømte å ivareta sine interesser 
uten bistand; herunder hvorvidt han eller hun kan være vernet mot hjemsendelse etter EMK art 
3· Advokatforeningen ser det slik at en særreaksjonsdømt bør få rett til fritt rettsråd både i 
utvisningssaken og under effektueringen av et utvisningsvedtak. Rett til fritt rettsråd bør da 
reguleres i utlendingsloven § 92 ved at det gjøres unntak fra unntakene når utlendingen er 
særreaksjonsdømt. 
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