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Det nasjonale statsadvokatembetet

Møte om straffeforfølgning av norske statsborgere som har deltatt i væpnet konflikt i
Syria og Irak
Det vises til konstruktivt møte hos Det nasjonale statsadvokatembete (Statsadvokaten) 28.
mai vedrørende straffeforfølgning av norske statsborgere som har deltatt i væpnet konflikt i
Syria og Irak.
Vi er glade for at Statsadvokaten anerkjenner viktigheten av å straffeforfølge mistenkte
personer som har begått overgrep i væpnet konflikt for krigsforbrytelser eller folkemord og
ikke bare de norske straffebestemmelsene om terror. Vi forstår selvfølgelig at det er
krevende å bevise at slike forbrytelser er blitt begått av nordmenn i Syria og Irak. Det er
likevel viktig for både sivilbefolkningen i Syria og Irak, samt for å hindre fremtidige overgrep i
væpnet konflikt at det i den grad det er mulig å bevise at personer har gjort seg skyldige i
internasjonale forbrytelser, skal disse straffeforfølges etter de norske straffebestemmelsene
om folkemord, krigsforbrytelser eller forbrytelser mot menneskeheten. Vi vil sterkt anbefale
at både Riksadvokaten og Statsadvokaten er tydelig i dette spørsmålet i fremtiden.
Som det ble diskutert på møtet er Kripos sin etterforskning av internasjonale forbrytelser helt
sentral for at Statsadvokaten skal kunne straffeforfølge disse forbrytelsene. Vi vil nå
diskutere hvordan ICJ kan bidra til å styrke dette viktige arbeidet i Kripos.
Det bemerkes avslutningsvis at selv om Statsadvokaten er tydelig på at de norske ISkvinnenes rolle i IS var av en slik karakter at de rammes av deltagerbegrepet i
terrorbestemmelsene, er det viktig at det i møtet også ble gitt uttrykk for at det kan tenkes
tilfeller hvor rollen til enkelte IS-kvinner har vært så perifere i forhold til IS sine
terrorhandlinger at det kan vurderes alternativer til straffeforfølgning, jf. Straffeloven § 5
siste ledd. Skal vi lykkes i kampen mot IS er det nemlig helt nødvendig at påtalemyndigheten
klarer å balansere den plikten vi har til å straffeforfølge internasjonale forbrytelser, med den
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straffriheten som folkeretten anerkjenner til personer som har gitt støtte til IS uten at de har vært
delaktig i terrorgruppens overgrep i Irak og Syria.
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