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HØRINGSSVAR - GJENNOMFØRING AV ORGANHANDELSKONVENSJONEN I NORSK
RETT MV.
Det vises til e-post fra Helse- og omsorgsdepartementet 19. oktober 2016 med invitasjon til
høring - gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett med forslag til endringer i
transplantasjonslova, straffeprosessloven og obduksjonslova. Politidirektoratet har i e-post
15. november s.å. bedt om at Politihøgskolens innspill sendes via dem med frist 3. januar.
Politihøgskolen har ikke ut fra vårt saksområde innvendinger til essensen i de regelendringene
som foreslås. Vi har imidlertid enkelte merknader av teknisk karakter.
Lovens virkeområde - Svalbard, Jan Mayen og bilandene
Helse- og omsorgsdepartementet ber om kommentarer til lovens virkeområde. Politihøgskolen
antar at departementet vil ta opp spørsmålet med Justis- og beredskapsdepartementets
polaravdeling, og ser ikke grunn til å konkludere på dette punktet.
Straffeprosessuelle spørsmål
Departementet gir ikke noen nærmere begrunnelse for hvorfor politiet bør ha
tiltalekompetanse for ordinær overtredelse av transplantasjonsloven. Det er imidlertid god
harmoni i systemet ellers; kroppsskade (straffeloven § 273) har en strafferamme på fengsel i
inntil seks år og kan likevel påtaleavgjøres av politiet. Politihøgskolen finner det likevel ikke
naturlig å trekke noen endelig konklusjon her, da vi antar at påtalemyndigheten vil vurdere
spørsmålet.
Videre foreslår Helse- og omsorgsdepartementet at det skal fastsettes i ny § 23 a i
transplantasjonsloven: «Statens helsetilsyn kan krevje offentleg påtale.» Det er noe uklart
hvilken betydning en slik regel vil ha. Hvis man mener at påtalemyndigheten ikke skal foreta
den ordinære skjønnsmessige vurderingen etter straffeprosessloven § 62 a annet ledd, er det
en løsning som nok bør drøftes med påtalemyndigheten. Politihøgskolen begrenser seg i
denne omgang til å peke på spørsmålet.
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