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Vedr. avklaring av tillatt maktmiddelbruk i narkotikasaker
Vi viser til høring om rusreform 16. mars 2021, hvor det ble klart at Riksadvokaten skal gi en
avklaring på hvilke maktmidler politiet kan bruke mot personer som er i besittelse av mindre
mengder narkotika til eget bruk.
Denne avklaringen følger av prinsipielle hensyn og rettsstatens garantier. Det blir stadig viktigere
å vektlegge menneskerettslige føringer, og vi ber i denne forbindelse om at Riksadvokaten ser på
problemstillingen for narkotikalovbrudd generelt da denne ikke er mindre omstridt.
Som Riksadvokaten vet, går rusreformrapporten langt i å ugyldiggjøre straff på et prinsipielt
grunnlag og flere organisasjoner har stått opp for de forfulgte grupperingene. De har påpekt at
rusreformrapporten er mer ødeleggende for forbudslinjens premisser enn det politikerne så for
seg; de har påvist en sammenheng mellom rapportens funn av offentlig panikk og menneskerettighetsforbrytelser; og de har krevd rettsstatens beskyttelse for de forfulgte grupperingene.
Som riksadvokaten også vet, er det over ti år siden de forfulgte grupperingene selv gjorde
gjeldende prøvelsesretten og menneskerettighetenes beskyttelse. Frem til i dag sitter de igjen
uten et effektivt rettsmiddel og rundt 500.000 narkotikaforhold er prosessert på et tvilsomt
folkerettslig grunnlag. Det er med andre ord behov for en helt grunnleggende avklaring på hvilke
maktmidler politiet kan bruke mot personer som er i besittelse av også større mengder narkotika,
og vi ber riksadvokaten gå igjennom de konstitusjonelle hensyn forbundet med dette.
Tidligere korrespondanse gir en oversikt over hvilke spørsmål som tilhengerne av straff i denne
sammenheng må besvare. Dette er spørsmål som er sentrale om strafferammer opp til 21 år skal
være forenelig med menneskerettslige forpliktelser, og fordi verken Helse eller Justisdepartement
har tatt på seg ansvaret for de forfulgte grupperingene ber vi Riksadvokaten gå foran med et godt
eksempel.
Vi ber, med dette, om at Riksadvokaten sikrer rettsstatens garantier til de forfulgte grupperinger
generelt, og ser frem til snarlig svar.
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