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Dette er det første nyhetsbrevet fra Internasjonalt Sekretariat i
Domstoladministrasjonen (DA). Planen er at det skal publiseres ca. fire ganger i
året.
Målet med nyhetsbrevet er todelt. Det skal presentere aktuelt stoff fra
aktiviteter knyttet til norske domstolers internasjonale arbeid. Videre skal det
bidra til innsikt om internasjonale standarder, god praksis og rettsutvikling. Du
vil finne lenker til nyheter om aktuelle rapporter og publikasjoner, samt
aktiviteter som direkte angår EØS-program for domstolutvikling.

https://www.coe.int/en/web/cepej/

Denne gangen har vi gleden av å presentere den nye rapporten fra CEPEJ
«European Judicial Systems - Evaluation Cycle 2020».
EU-nettverket ENCJ
https://www.encj.eu/

Europarådets dommerråd, CCJE

Vi presenterer også andre aktuelle rapporter fra CEPEJ, ENCJ, Europarådet
(CoE) og OSSE. Det foregår bl.a mye erfaringsutveksling om håndteringen av
Covid-19 pandemien i domstolene. I tillegg er EU`s første rapport om
rettsstatens tilstand i Europa klar.

https://www.coe.int/en/web/ccje/home

Lovdata nyhetsbrev om europalov

CEPEJ Evaluation Report - 2020 Cycle:

https://europalov.no/nyhetsbrev

Oversatte rettsavgjørelser
https://lovdata.no/register/dommerEngelsk

Nettverk for Høyesterett, ACA Europe
http://www.aca-europe.eu/index.php/en/

Har du forslag til hvordan
nyhetsbrevet kan forbedres? Tips til
tema? kontakt oss:
Internasjonaltsekretariat@domstol.no

Rapporten består av en første del som inneholder
statistikk og analyser av trender for domstolene i Europa
og del to som inneholder landprofiler. Rapporten tar
også opp tema som «E-justice» og digitalisering i Covid
kontekst, og gir videre eksempler på såkalt god praksis utviklet i
medlemslandene. Studien gir nyttige lærdommer og kan sies å bidra til
utveksling av kunnskap mellom de ulike medlemsstatene om hvordan deres
respektive rettssystemer fungerer. (CEPEJ er Europarådets kommisjon for
effektivitet i domstolene).
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Part 1: Tables, graphs, analysis
Part 2: Country Sheets
Part 3: CEPEJ-STAT database
Link to the presentation note

Andre aktuelle rapporter og nyheter:

CEPEJ
European Commission for the efficiency of justice (CEPEJ) er opprettet av Europarådet. Målet til CEPEJ er å bidra til
forbedret effektivitet og økt rettssikkerhet i rettsvesenet til Europarådets 46 medlemsland. DA er medlem for Norge.
Les CEPEj sin erklæring om erfaringer og utfordringer som rettsvesenet står overfor under og etter Covid-19
pandemien, her: https://rm.coe.int/declaration-en/16809ea1e2
Effekten og erfaringer fra COVID-19-krisen med hensyn til effektiviteten i rettsvesenet og dets funksjon:
Impact and lessons of the COVID-19 crisis as regards the efficiency of justice and the functioning of the judiciary
Løsninger og implementerte tiltak i medlemsland for å sikre europeiske rettssystem under Covid-19:
Solutions and measures implemented in the member States to ensure the functioning of European judicial systems in
the context of the COVID pandemic-19

OSSE
Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) er en sikkerhetsorganisasjon som fokuserer på
konflikthåndtering. Siden pandemien brøt ut har OSSE holdt flere webinar om hvordan pandemien har påvirket
rettssystemer og domstoler samt hvilke tilpasninger land har gjort i sine lovverk som følge av utbruddet av Covid-19.
Sist ute er en rapport som omhandler “The functioning of courts in the Covid-19 pandemic”. Studien ser på hvordan
domstoler i ulike land har håndtert pandemien med lock-down, unntakstilstand, portforbud og hastelovgivning som
bakteppe.
Rapporten kan leses her: https://www.osce.org/odihr/469170

ENCJ
European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) består av nasjonale institusjoner i EUs medlemsland. Vilkår for
medlemskap i ENCJ er at institusjonen er ansvarlig for administrasjonen av den uavhengige dømmende myndighet og
er selvstendig i forhold til statens utøvende og lovgivende myndigheter. Da Norge ikke er medlem i EU har DA
observatørstatus i ENCJ, men har i mange år deltatt i arbeidsgrupper på linje med medlemsland.
ENCJ har nylig utgitt rapporten “Independence, Accountability and Quality of the Judiciary Measuring for
improvement”. Rapporten drøfter som tittelen hentyder, ulike tema, herunder uavhengighet, accountability og
kvalitet i rettsvesenet, og gir en oversikt over nasjonal praksis i ulike land. Kort oppsumering av rapporten (på engelsk)
kan du finne her: https://www.encj.eu/node/559
ENCJ har også holdt en digital konferanse med tittel "The Rule of Law: protection is now urgent”. Didier Reynders
(European Commissioner for Justice and Consumers Protection), Michal Simecka (medlem av EU parliamentets Renew
Europe gruppe), samt Kees Sterk (avtroppende president for ENCJ) er blant foredragsholderne. Link til opptak av
konferansen: https://www.youtube.com/watch?v=F4krPodjPzc&feature=youtu.be

European Commission
EU’s første rapport om rettsstatens tilstand i Europa er utgitt. Rapporten dekker fire hovedpilarer som har stor
betydning for rettsstaten: nasjonale rettssystemer, anti-korrupsjon, frie medier og institusjonelle spørsmål knyttet til
kontrollmekanismer som er nødvendig for å opprettholde et effektivt system for demokratisk styring.
Rapporten kan lastes ned her: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1756

CCJE
Ny norsk dommer i Consultative Council of European Judges (CCJE). CCJE er Europarådets ekspertorgan for dommere.
Rådet skal støtte de nasjonale domstolene i arbeidet med å implementere standardene som Europarådet har utviklet
for dommere. CCJE har med dette en sentral rolle i vurdering og utforming av anbefalinger og retningslinjer for
rettssystemene i Europa.
Lagdommer Nils Asbjørn Engstad har sagt ifra seg oppdraget som norsk medlem i Europarådets konsultative
dommerråd, CCJE. Nils Asbjørn har vært Norges medlem siden 2004. I 2016-2017 var han president i rådet og markerte
seg sterkt for domstolens uavhengighet. Blant annet i Polen. Det er bare å takke Nils Asbjørn for en særdeles god
innsats over mange år.
Til nytt norsk medlem i CCJE har Justisdepartementet oppnevnt lagdommer Wiggo Storhaug-Larssen. Mer om CCJE kan
du lese på: https://www.coe.int/en/web/ccje/home
CCJE har også en rekke prinsipielle uttalelser om dommere og domstoler som du finner her:
https://www.coe.int/en/web/ccje/ccje-opinions-and-magna-carta

Nye data fra European Social Survey (ESS) publisert - Justice and Fairness in
Europe
Siden 2002 har European Social Survey (ESS) samlet inn sammenlignbare data fra over 30 europeiske land. ESS er med
andre ord en stor, europeisk intervjuundersøkelse som annethvert år kartlegger europeeres holdninger og verdier, og
hvordan disse interagerer med institusjonell endring i Europa.
Undersøkelsene utforsker sammenlignbare data om tema som samfunnsstrukturer, økonomisk ulikhet, identitet,
politisk interesse, og spesifikke tema i denne runden er «Justice and Fairness in Europe». Studien finner variasjoner
mellom land; høyeste score på såkalt «political procedural justice» finner man henholdsvis i Sveits, Norge og Sverige,
mens i den andre enden av skalaen er land som Kroatia, Bulgaria og Italia.
Nå er resultater fra den tiende runden gjort tilgjengelig:
http://www.europeansocialsurvey.org/docs/findings/ESS9_toplines_issue_10_fairness.pdf

EØS-midlene
Domstoladministrasjonen er program- og prosjektpartner for EØS-midlene i Bulgaria, Kroatia, Litauen og Romania.
Flere norske dommere og saksbehandlere er involvert. Du kan lese mer om dette arbeidet i neste nyhetsbrev. Men
hvis du allerede nå er nysgjerrig, ta en titt på:
https://www.domstol.no/domstoladministrasjonen/internasjonalt-arbeid/rettsoppbyggende-arbeid3/

DA-webinar om håndtering av Covid-19 i domstoler
Som en del av EØS samarbeidet, arrangerte internasjonalt sekretariat et webinar med tittelen “Balancing between
(corona) safety in courts and the Rule of Law during corona pandemic”. Formålet med webinaret var å dele erfaringer
og god praksis mellom land vedrørende domstolers håndtering av Covid-19.
Deltagere (dommere, ansatte i Justisdepartementet og underliggende etater etc.) i DA`s samarbeidsland Romania,
Kroatia og Litauen presenterte sine respektive nasjonale tiltak og håndtering av krisen i domstolperspektiv.
Arnfinn Bårdsen, dommer i The European Court of Human Rights (EctHR) hadde også et innlegg. Det handlet både om
hvordan EctHR håndterer Covid-19, hvilke utfordringer pandemien gir for menneskerettigheter generelt, og til slutt
en oppfordring til europeiske dommere. Hele presentasjonen kan du lese her:
https://www.domstol.no/contentassets/84b42f508eae41a9a9e7db5e67e6ec81/bardsen-covid-19-and-the-court.pdf

Erfaringsutveksling om håndtering av pandemien i domstolene
Domstolrådet i Nederland, Raad vor der Rechtspraak og Domstoladministrasjonen har de siste årene hatt et møte for
å diskutere felles utfordringer og utvikling. Med representanter fra styre og administrasjon. Av naturlige grunner ble
det i år avholdt online. Av samme grunner var det håndtering av pandemien i domstolene som var tema for årets møte
5. november.
Organisering av kriseledelse, gjennomføringen av rettsmøter, digitalisering, håndtering av åpenhet og
saksgjennomføringen var sentrale tema. Nederland er mer rammet, både i vår og nå i høst. Domstolene har også hatt
større problem med å gjennomføre rettsmøter. Nedgangen i antall rettsavgjørelser har vært på over 50 prosent, men
siden i september er avviklingen igjen bedre.

DA styremøte
DAs styremøte behandlet i møte 16.11.2020 en redegjørelse for DAs internasjonale arbeid. Rapporten er en
gjennomgang av det siste års arbeid, både i organisasjoner vi samarbeider med og hvor vi er aktive i rettsoppbyggende
arbeid. I årets rapport ble det satt særlig fokus på hvordan Norge blir vurdert når det gjelder uavhengighet og
ansvarlighet, basert på en bench-marking fra European Network of Councils for the Judiciary.
Redegjørelsen kan leses her:
https://www.domstol.no/globalassets/upload/da/domstol.no/domstoladministrasjonen/omdomstoladministrasjonen/styret/styremoter-2020/16.-november/da-sty20-sak-103-redegjorelse-for-dasinternasjonale-arbeid-2020.pdf

Europarådet/CoE
Europarådets ministerkomité har vedtatt oppdateringer av de europeiske fengselsreglene. Disse reglene gir
anbefalinger for hvordan straff skal gjennomføres. Les reglene (fra 2006) i sin helhet her:
https://rm.coe.int/european-prison-rules-978-92-871-5982-3/16806ab9ae
Klikk på lenken for å få informasjon om endringene: Revised European Prison Rules: new guidance to prison services on
humane treatment of inmates

