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HØRING - FORSLAG TIL MIDLERTIDIGE ENDRINGER I PROSESSREGELVERI(ET

Det vises til departementets høringsbrev 22. apnl med tilhørende høringsnotat og
tilleggsnotat om endringer i prosessregelverket i forbindelse med utbruddet av Covid-19

Flere av de fremsatte forslag giper inn i veletablerte ordninger med en side til
grunnleggende prinsipper for vår strafferettspleie, som man bør vokte seg vel for â g¡øre
forhastede endringer i. Ikke minst gjelder det de foreslåtte begrensningene i
legmannsinnslaget i domstolene.

Samtidig må endringsforslagene ses i lys av de sterke hensyn som giør seg gjeldende under
de rådende forhold. Som redegjort for i høringsnotatene har straffesaksbehandlingen i
domstolene i betydelig grad stanset opp på grunn av situasjon med smittefare og tilhørende
smitteverntiltak. Departementet legger til grunn at rundt 40 prosent av sakene med
hovedforhandling eller ankeforhandling nå kan gjennomføres med de midlertidige
prosessendringer som allerede har trådt i kraft, mot l0 prosent uten endringene. De
restanser som allerede er opparbeidet, og som fortsatt opparbeides, vil utvilsomt komme til
âutg¡øre en betydelig belastning for rettssystemet i lang tid fremover. Også det rettsstatlige
kravet om at saker skal avgjøres innen rimelig tid vil komme til å bli satt under (ytterligere)
press.

I denne situasjonen - og i en situasjon med fortsatt betydelig usikkerhet om epidemiens
utvikling - fremstår det klart nødvendig med kompenserende tiltak. Det er selvsagt et
skjønnsspørsmål hvor langt man skal gå, og det er vanskelig å si noe sikkert om effekten av
de enkelte forslag i høringsnotatene. Man må imidlertid ha den samlede effekten i tankene,
og de foreslåtte endringer i prosessregelverket synes samlet sett velbegrunnede og
balanserte.

Riksadvokaten kan på denne bakgrunn støtte alle de foreslåtte regelendringene.
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