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Høring - gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett (forslag til endringer
i transplantasjonslova, straffeprosessloven og obduksjonslova)
Norge har undertegnet Europarådets konvensjon mot ulovlig handel med menneskeorganer
(organhandelskonvensjonen). Det må ifølge Helse- og omsorgsdepartementet gjøres tilpasninger i
transplantasjonslova for at Norge skal kunne gjennomføre (ratifisere) konvensjonen. Departementet
har derfor sendt på høring forslag til endringer i transplantasjonslova, straffeprosessloven og
obduksjonslova.
Departementet foreslår at formålsbestemmelsen og virkeområdet for transplantasjonslova justeres for
å sikre at alle handlinger som skal kunne straffes etter konvensjonen også blir straffbare etter norske
rett. Det foreslås også at den generelle strafferammen for brudd på transplantasjonslova heves til
fengsel i inntil 2 år og at strafferammen for grove brudd på loven heves til fengsel i inntil 6 år. Dette
skal i følge departementet ivareta konvensjonens krav om effektive, forholdsmessige og preventive
straffereaksjoner. Heving av strafferammen vil også innfri kravene om at forsettlig forsøk på en rekke
handlinger skal være straffbare. Det vil også føre til at fengselsstraff kan gi grunnlag for utlevering til
en annen konvensjonspart.
Det foreslås også at obduksjonslovas og transplantasjonslovas bestemmelser om offentlig påtale hvis
allmenne hensyn krever det oppheves. Brudd på lovene vil dermed følge regelen om påtale i
straffeprosessloven § 62 a, nemlig ubetinget offentlig påtale.
Utover dette foreslås flere endringer av teknisk karakter i de gjeldende lovene.
Les mer på Helsedepartementets sider: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--gjennomforing-av-organhandelskonvensjonen-i-norsk-rett-forslag-til-endringer-itransplantasjonslova-straffeprosessloven-ogobduksjonslova/id2516398/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign
=H%C3%B8ringer-19.10.2016
Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen
20. desember. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.
Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer
Med hilsen
Den norske legeforening
Sara Underland Mjelva
Helsepolitisk rådgiver

Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • NO-0107 Oslo • legeforeningen@legeforeningen.no • Besøksadresse: Akersgt. 2
www.legeforeningen.no • Telefon: +47 23 10 90 00 • Faks: +47 23 10 90 10 • Org.nr. NO 960 474 341 MVA • Bankgiro 5005.06.23189

