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Svar på henvendelser til Riksadvokatembetet om Grunnloven § 110 mv.
Det vises til dine henvendelser til riksadvokaten hhv. 27. oktober og 3. november d.å. der du
blant annet ber om påtalemyndighetens juridiske vurderinger av Grunnloven § 110.
Som nevnt i vårt svar 29. oktober d.å. forholder påtalemyndigheten seg til den forståelse av
Grunnloven § 110 som fremkommer av rettsavgjørelsene i saken. Det vises til Oslo tingretts
dom 15. oktober 2019 side 10-18, som har fått tilslutning fra lagmannsretten. Anke over
lagmannsrettens nektelsesbeslutning til Høyesterett ble ikke tillatt fremmet. Slik riksadvokaten
ser det har spørsmålet om utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav a er i strid med
Grunnloven § 110 blitt grundig vurdert av domstolene, og vi har ingen ytterligere
kommentarer til dette spørsmålet.
I e-posten 3. november d.å. hevder du at påtalemyndigheten har stått for "kriminaliseringen
av hvitt arbeid for ureturnerbare asylsøkere" uten lovendring. Riksadvokaten forholder seg til
regelverket slik det er bestemt av Stortinget. Når domstolene har kommet til at bestemmelsen
i utlendingsloven ikke er i strid med Grunnloven, legger påtalemyndigheten dette til grunn for
sitt arbeid. Riksadvokaten har intet å legge til for så vidt gjelder dette spørsmålet.
Når det gjelder spørsmålene knyttet til de konkrete straffesakene du nevner, har
riksadvokaten ingen ytterligere kommentarer, utover at vi ikke har vært involvert i
påtalevurderingen i de aktuelle sakene. Dine henvendelser foranlediger heller ikke at
riksadvokaten går nærmere inn i de vurderinger som er foretatt av politiet og eventuelt
statsadvokaten i sakene.
I e-posten 27. oktober d.å. opplyser du om kommende rettsprosesser og vi antar at
spørsmålene du har reist vil bli belyst i den sammenheng. Vi gjør for øvrig oppmerksom på at
ytterligere henvendelser om det samme blir lest, men bare besvart etter en konkret vurdering.
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