
#
W

REF

Statsadvokatembetene
Sjefen for Kripos
Sjefen for Politiets utlendingsenhet
Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste
Politidistriktene

Sendes kun per e-post

RIKSADVOKATEN

vÅR REF DATO:

201 4 I 001 67 -021 KES/ggr 06,01.2020

STRAF'F'RIHETSREGELEN I FLYKTNINGKONVENSJONEN ARTIKKEL 3 1

Den internasjonale juristkommisjon, Norsk avdeling, har i brev til riksadvokaten I 1.

november d.å. formidlet en bekymring for at påtalemyndigheten i enkelte saker ikke har
tilstrekkelig oppmerksomhet om straffrihetsregelen i flyktningkonvensjonen 28. juli 1951

artikkel 31 nr. l. Det slås her fast at statene, på nærmere vilkår, ikke skal straffeforfølge en

flyktning på grunn av ulovlig innreise eller opphold forutsatt at flyktningen straks
fremstiller seg for myndighetene og godtgtrør gyldig grunn for den ulovlige innreisen eller
oppholdet.

Riksadvokatembetet behandler som kjent ikke denne typen saker ved vårt kontor, og
temaet er kun i meget begrenset grad belyst i statsadvokatenes inspeksjonsrapporter og
annen fagledelse. Vi besitter følgelig ikke opplysninger som underbygger det inntrykk som
ICJ Norge har formidlet hit. I lys av erfaringene fra20l4, da våre retningslinjer i
flyktningsaker ble justert etter Høyesteretts avgiørelse i Rt. 2014 s.645 ogdet ble
gjennomført en nærmere undersøkelse for å identifisere dommer som det kunne være
grunnlag for å begjære gjenåpnet, finner vi like fullt grunn til å understreke at
påtalemyndigheten må være seg den nevnte straffrihetsregelen bevisst. Det vises særlig til
riksadvokatens justerte retningslinjer i brev 4. juli 2014 (vedlagt for enkel referanse), og til
nyere rettspraksis på feltet, se især HR-2018-846AogHR-2019-1204-U. Statsadvokatene

bes vurdere om temaet bør belyses i fagledelsessammenheng i 2020. Oslo
statsadvokatembeter bes særlig om å ha oppmerksomhet om problemstillingen i sin
fagledelse rettet mot Øst politidistrikt.
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Riksadvokatens rundskriv om straffbare forhold som avdekkes i utlendingssaker er modent
for revisjon. Det bes om synspunkter på behovet for en slik revisjon, samt ev. innspill til
aktuelle problemstillinger innen 1. juni d.å.
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