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Vår ref.:
Snr. 2015/00589-2
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15/1053

Horing —NOU: 4 2015 —Tap av norsk statsborgerskap
En viser til departementets brev av 27. mars 2015.
Oslo statsadvokatembeter er sterkt tvilende til hensiktsmessigheten

av lovforslaget.

Dette er i det vesentlige begrunnet i at en ikke kan se at det er dokumentert noe særskilt
behov for denne type lovgivning. Hensett til de sterke intemasjonale bindinger som
foreligger, må det påregnes at antallet saker der tapet av statsborgerskap som mulig reaksjon,
er særdeles beskjedent.
En viser særlig til dansk lovgivning der en slik reaksjon har vært aktuell siden 2004. I
Danmark har man fremmet to saker der ingen av sakene endte med slik reaksjon som
foreslått. En viser for øvrig til fremstillingen i utredningens kapittel 8. Det fremgår at antallet
saker —også i store europeiske land —er svært beskjedent. Utredningen har ikke søkt å
fremskaffe materiale som eventuelt kunne klarlagt i hvor man tilfeller en slik reaksjonsform
kunne vært aktuell, for eksempel de siste ti årene i Norge.
En vil påpeke at det selvsagt er mulig å frikoble spørsmålet fra straffesaken. Spørsmålet må
da avgjøres i et forvaltningsmessig og sivilrettslig spor. Hvilke vilkår som eventuelt skal
knyttes til dette, vil også her være begrenset av våre internasjonale forpliktelser.
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Det vil selvsagt være umulig å ha noen særlig klar oppfatning av mulige kostnader ved
innføring av en slik særskilt straffereaksjon. I den enkelte sak vil en påstand om tap av
statsborgerskap lett vidløffiggjøre bevisførselen. I den store sammenheng vil likevel
merutgiftene være små da antallet saker vil være beskjedent.

Sigurd Mauni
dsleder
Lassd Qvigstad
førstestatsadvokat
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