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 Høringsuttalelse – endring av prosedyrekravet for advokatbevilling 

Jeg viser til høringsbrev av 16.11.09.  Drammen tingrett har diskutert forslagene i 
dommermøte. 

Småkravsaker er svært ulike, fra tilnærmet en full hovedforhandling til en svært forenklet 
behandling.  Det skjemaet som dommeren skal utfylle, bør utdypes og  tilpasses dette, med 
nærmere spørsmål om hvilke krav prosessen har stilt til advokatfullmektigen og hvilke 
erfaringer vedkommende har gjort.  Ved utformingen av reglene er det viktig at det ikke 
stilles krav som fører til at småkravssaker blåses opp unødvendig, for eksempel ved krav om 
rettsmøtets varighet. 

Rettsmegling kan også variere mye.  I noen tilfeller er advokaten helt passiv, andre ganger en 
viktig bidragsyter til forlik.  På grunn av den vekten som legges på megling i nye tvisteloven, 
mener vi at det bør være et krav for advokatbevilling at advokatfullmektigen har gjennomført 
rettsmegling.  Et slikt krav vil kunne medvirke til at advokatfullmektigen kan bli mer positiv 
til og aktiv i meglingsprosessen.   

Tvisteloven legger stor vekt på saksforberedelsen, og krever mer dommeraktivitet i denne 
fasen.  Dette betyr at det også kreves mer av advokatene.  De må starte sine forberedelser på 
et tidligere stadium, og ikke minst kjenne saken godt til planmøtet.  Vi mener derfor at det bør 
stilles krav om at en advokatfullmektig bør ha fulgt hele saksforberedelsen i en sivil sak, inkl. 
planmøtet.  Det vil gi bedre innblikk i hva en rettsprosess krever. 

De reglene som foreslåes er i stor grad skjønnspregede, hvor dommeren i den enkelte sak må 
vurdere om saken tilfredsstiller kravene, jfr. omfanget av straffesaker, småkravssaker og 
rettsmeglinger.  Det stiller store krav til dommernes utfylling av skjemaet.  Vi frykter at så 
skjønnspregede regler lett kan føre til ulikheter i kravene.  Dette kan skje både ved at 
dommerne vurderer sakene ulikt, eller at noen stiller strengere krav enn andre. Det skjemaet 
som dommeren skal fylle ut for hver enkelt sak bør derfor presiseres mest mulig i 
sprøsmålsstillingen og tilpasses de ulike sakstypene.  Vi mener dette er den beste måten å 
unngå for store ulikheter i vurderingen av den enkelte sak.   
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Ideelt sett burde kravene til advokatbevilling være objektive, lett praktiserbare og utelukke 
ulikheter i behandlingen.  For den enkelte fullmektig er det viktig å vite hvilke krav som 
stilles, og hva de må innrette seg etter. 
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