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Høring - Forslag om lovforbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til
kultur- og idrettsarrangement

Vi viser til Kultur- og kirkedepartementets brev av 11. juli 2006.

Justisdepartementet har følgende merknader:

Justisdepartementet støtter forslaget om at forbudet ikke skal sanksjoneres med straff.
Det vises til begrunnelsen for dette i høringsbrevet, og til de prinsipper for
kriminalisering som ligger til grunn for straffeloven 2005. I henhold til disse
prinsippene skal straff bare knyttes til handlinger som er egnet til å medføre skade eller
fare, og straff skal være det siste virkemiddelet samfunnet griper til for å styre atferd, jf.
Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) kapittel 7. Dersom det likevel skulle bli aktuelt å knytte en
straffesanksjon til forbudet, bør sanksjonen fremgå av den nye loven, og ikke tas inn i
straffeloven.

Vi vil  også anføre at det ved innføring av et lovforbud mot videresalg av billetter mot
prispåslag,  bør ansvaret for håndheving og oppfølging ikke legges til politiet, men til
andre myndigheter som for eksempel forbrukermyndighetene .  Det synes lite
formålstjenelig at politiets ressurser skal brukes i slike saker og stanse virksomheten
med hjemmel i politilovens § 7. Dette kan ikke være en riktig bruk og prioritering av
politiets ressurser .  Det kan også stilles spørsmål ved hensiktsmessigheten av å
forankre den politimessige håndtering av et slik forbud i generalfullmakten i
politilovens  §  7. Etter motivene har denne bestemmelsen et annet saklig nedslagsfelt
enn den type inngrep det her er tale om. Politilovens § 7 hjemler dessuten ikke annet
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enn inngripen for å stanse virksomheten, og dette alene vil neppe ha den tilstrekkelige
avskrekkende effekt for videresalg av billetter med ulovlig prispåslag.

Politidirektoratets merknader i brev av 25. september 2006 følger vedlagt.
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