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HØRI NG - ADVOKATLOVUTVALGETS UTREDNI NG NOU 2015: 3 - ADVOKATEN I
SAMFUNNET

Det vises til høringsbrev 13. mai2015 med invitasjon til ä avgi uttalelse til Advokatlovutvalgets
utredning NOU 2015:3. Vi beklager noen dagers oversittelse av fristen 1. januar d.å.

Arbeidssituasjonen ved Riksadvokatembetet innebærer at vi dessverre ikke har hatt mulighet til å

sette oss grundig inn i utredningens ulike temaer. Vi begrenser derfor vår uttalelse til forhold av

direkte praktisk betydning for statsadvokatene og særlig ansatte ved Riksadvokatembetet, se

nedenfor. For øvrig vises til høringssvaret fra Økokrim, som riksadvokaten i hovedsak kan slutte
seg til.

Utvalget foreslår at kravet om prosedyreerfaring som vilkår for å ffi advokatbevilling fiemes
(utredningen pkt. 11.2.4). Til giengjeld foreslås at det skal være et vilkår for å fremstille seg til
ptØve i Høyesterett at vedkommende har prosedert minst fem saker i ting- eller lagmannsrett, se

pkt. 8.6.2 og forslag til endringer i domstolloven $ 221 første og annet ledd. Dette for å sikre at

advokater som fremstiller seg til slik prØve (fremdeles) har en viss prosedyreerfaring. Det fremgår
at nevnte prosedyrekrav også er ment å gjelde statsadvokater og riksadvokatfullmektig, uten at

dette er særskilt begrunnet. Riksadvokaten er uenig i forslaget. I tillegg bemerkes at ansatte i
påtalemyndigheten ikke er advokater og at det ikke er opplagt at Advokatlovutvalgets utredning
gir et hensiktsmessig grunnlag for å vurdere eventuelle endringer i statsadvokatenes mulighet til å

fremstille seg til prØve i Høyesterett.

De aller fleste straffesaker i Høyesterett prosederes av førstestatsadvokater og statsadvokater uten
møterett, og i praksis vil en (første)statsadvokat ha prosedert en rekke saker ved vår øverste
domstol før det blir aktuelt å anmode om at en sak anses som prøvesak. Det er da vanskelig å se

gode argumenter for å innføre et krav om at de må ha prosedert fem saker i underinstans for å

kunne fremstille seg til prØve. For statsadvokatene ved de regionale statsadvokatembetene og Det
nasjonale statsadvokatembetet vil vilkåret riktignok ha liten praktisk betydning, da det å aktorere i
underrettene utgjør en stor del av deres daglige arbeid. For ansatte ved Riksadvokatembetet vil
imidlertid endringen kunne ha stor betydning. Disse har mulighet til å aktorere saker i ting- og
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lagmannsrettene, men det gjøres i praksis sjelden, blant annet på grunn av arbeidssituasjonen.
Antall førstestatsadvokater og statsadvokater ved embetet er ikke tilpasset en situasjon der flere av
disse ønsker å bruke tid på å aktorere i underinstansene. Embetet har heller ikke den kontorstøtten
som må til for å håndtere det praktiske rundt slike saker, og er avhengig av hjelp fra de regionale
statsadvokatembetene ogleller politiet. For (første)statsadvokater uten erfaring fra
påtalemyndigheten for øvrig eller fra advokatvirksomhet, vil situasjonen da kunne være at de har
prosedert en rekke saker for Høyesterett uten å ha prosedert saker i ting- eller lagmannsrett. Det vil
være meget uheldig at høyst kompetente (første)statsadvokater ikke skal kunne fremstille seg til
pïØve for Høyesterett fordi de mangler prosedyreerfaring fra underinstansene. Vi kan vanskelig se

at det å ha aktorert fem mindre straffesaker for ting- eller lagmannsrett vil gi erfaring av betydning
for en prøvesak, og minner om at personen jo vil kunne aktorere den aktuelle saken uten å

fremstille seg til prøve. For ordens skyld understrekes at det er riksadvokaten personlig som
oppnevner aktorer for Høyesterett og at spørsmålet om vedkommende skal anmode om å Ë
fremstille seg til prØve diskuteres, og i praksis avgjøres av, ham.
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