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Forslag til endring av overgangsbestemmelsen i straffeloven 2005 § 3 

Justisdepartementet har opplyst at det tas sikte på at straffeloven 2005 settes i kraft 
sommeren 2015. Slik overgangsbestemmelsen i§ 3 lyder skal som hovedregel 
straffelovgivningen på gjerningstidspunktet anvendes. Den norske Dommerforening foreslår 
at bestemmelsen endres slik at den nye loven alltid skal anvendes med mindre denne er 
strengere enn den eldre. 

Den vedtatte overgangsregelen vil etter Dommerforeningens syn medføre en rekke praktiske 
og pedagogiske problemer i svært lang tid etter ikraftsettelsen av den nye straffeloven. I saker 
hvor gjerningstidspunktene ligger både før og etter ikraftsettelsen vil påtalemyndigheten 
måtte utforme "doble" siktelser og tiltalebeslutninger. Disse sentrale dokumentene vill ett bli 
unødig tunge og kompliserte. Domstolene, hvor det som oftest deltar lekdommere, vil også få 
merkbare utfordringer, blant annet ved utformingen av domsslutninger. Selv om problemet er 
forbigående og tilsynelatende kan virke relativt lite, skal man ikke undervurdere betydningen 
av at siktelser, tiltalebeslutninger og domsslutninger utformes så enkle og lesbare som mulig. 
Dommerforeningens forslag kan ikke ses å krenke tilbakevirkningsforbudet i 
Grunnloven § 97 eller EMK art. 7. Det er slått fast i plenumsdommen i Rt-2010-1445 avsnitt 
93 at en lov som trer i kraft etter gjerningstidspunktet ikke krenker§ 97 "med mindre den 
nye lov er strengere enn den eldre". 

Forslaget fremmes uavhengig av høringen til forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 
2005 mv, jf. høringsbrev 17. juni 2014, da problemstillingen ikke synes berørt i 
høringsnotatet. 

Med vennlig hilsen 

Ingjerd Thune 
styrets leder 
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