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NOU 2020: 4 Kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle
grupper
Vi viser til departementets høringsbrev 24. juni 2020 med høringsfrist 15. oktober 2020.
Utredningens hovedproblemstilling er om deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper
kan og bør kriminaliseres. Borgarting lagmannsrett er generelt tilbakeholden med å gi
uttalelse om hvorvidt nærmere angitte handlinger eller unnlatelser bør kriminaliseres. Dette er
utpregede rettspolitiske spørsmål. Vi vil derfor heller ikke mene noe om ressursbruken, selv
om man generelt må regne med at nykriminalisering vil føre til økt ressursbruk i domstolene.
Vi vil likevel gi utrykk for at dersom mindretallets løsning blir valgt, bør det i lovteksten eller
i forarbeidene klargjøres hvorledes den dømmende rett skal forholde seg til den forutgående
rettskraftige kjennelsen som har forbudt eller oppløst sammenslutningen. Skal denne legges
uprøvd til grunn, eller skal den dømmende rett prejudisielt prøve om kjennelsen er riktig?
Rettstekniske hensyn taler med styrke for det første, og det er neppe heller urimelig å kreve at
alle må rette seg etter en slik kjennelse når den er rettskraftig, uansett om man er enig i den
eller ikke. Ulempen er at den dømmende rett – i ytterste fall – kan settes i en situasjon der den
må dømme i strid med egen overbevisning. Det kan det reises prinsipielle innvendinger mot,
og det er uansett et spørsmål som vi savner en nærmere behandling av både materielt og
prosessuelt. Vi kan heller ikke se at problemstillingen er berørt i gjengivelsen av dansk rett.
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