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Endring av prosedyrekravet for advokatbevilling 
 
Den norske Dommerforeningen viser til høringsbrev av 16. november 2009. Vi beklager at 
uttalelsen kommer noe sent, men håper den likevel kommer med i det videre arbeidet i saken. 
 
1. Dommerforeningen er enig i at det fortsatt bør være et krav om prosedyreerfaring for 

advokatbevilling for advokatfullmektiger. Dette vil bidra til at advokatene har praktiske 
kunnskaper og sikre at de har et minimum av prosedyreerfaring.  

 
2. Dommerforeningen er som departementet skeptisk til å redusere kravet til antall saker. 

Det bør fortsatt være krav om tre saker. Det bør være et krav at en av de tre sakene er 
sak etter allmennprosessen.  

 
3. Vi støtter i utgangspunktet at muntlig sluttbehandling i småkravsprosessen kan telle med. 

Tvistelovens intensjon om at småkravsprosessen skal være en enklere prosessform enn 
allmennprosessen tilsier allikevel at disse sakene ikke bør telle som mer enn en halv sak.  

 
4. Dommerforeningen mener at rettsmekling ikke bør telle med ved oppfyllelsen av 

prosedyrekravet. Rettsmekling gir ikke prosedyreerfaring. Advokatrollen er av utpreget 
rådgivende karakter under mekling, og det kreves erfaring og selvstendighet å fylle denne 
rådgiverrollen på en god måte.  

 
5. Dommerforeningen støtter forslaget om at større straffesaker kan telle som en sak.  
 
6. Dommerforeningen mener at deltakelse i hovedforhandling som rettslig medhjelper kan gi 

god prosedyreerfaring under veiledning av prinsipalen. Foreningen er åpen for at én sak 
der advokatfullmektigen har opptrådt som rettslig medhjelper, etter en konkret vurdering, 
kan telle som en sak under prosedyrekravet. 

 
7. Vi er enige i at kravene som stilles ikke bør inneholde skjønnsmessige vurderinger som 

pålegger dommerne nye oppgaver. 
 
 
Nils Asbjørn Engstad  
Leder 
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