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Høring  -  endring av prosedyrekravet for advokatbevilling

Finansdepartementet viser til Justisdepartementets brev av 16. november 2009 om
endringer i advokatforskriftens bestemmelser om krav til prosedyreerfaring for
advokatbevilling for advokatfullmektiger.

Vilkårene for å få advokatbevilling fremgår av domstolloven § 220. Det følger av § 220
annet ledd siste setning at Kongen ved forskrift kan gi regler om prosedyreerfaring som
vilkår for at praksis som advokatfullmektig etter domstolloven § 220 annet ledd nr. 2
bokstav a skal medregnes. Den nærmere regulering av praksiskravet er fastsatt i § 8-1 i
forskrift til domstolloven kapittel 11 av 20. desember 1996 nr. 1161 (advokatforskriften).

Justisdepartementet mener at det fortsatt er behov for å opprettholde et krav til
prosedyreerfaring som vilkår for advokatbevilling, men at det nå bør vurderes å gjøre
endringer i kravets innhold. I brevet redegjøres det derfor for ulike forslag til endringer
i advokatforskriftens bestemmelser. Forslagene gjelder dels reduksjon i antall saker, og
dels en utvidelse av hvilke type saker som kan telle med ved oppfyllelsen av
praksiskravet.

Justisdepartementets foretrukne alternativ innebærer at en opprettholder kravet om tre
saker for å oppfylle prosedyrekravet. Disse tre sakene kan oppnås på følgende måte:

• Hovedforhandling etter allmennprosess i saker av noe omfang og saker som i
dag likestilles med en hovedforhandling i sivil sak (fylkesnemndssaker,
namssaker, skifte- og voldgiftssaker mv.) teller som en sak.

• Hovedforhandling etter småkravsprosess med gjennomført muntlig
sluttbehandling teller som en sak.
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I tillegg foreslår Justisdepartementet at følgende av dagens ordning og praksis
videreføres:

• Tilsynsrådets praksis for hva som skal til for at en hovedforhandling anses
gjennomført, men slik at det oppstilles egne krav for småkravssaker.

• Tilsynsrådets praksis vedrørende godkjennelse av oppdrag som rettslig
medhjelper som del av prosedyrekravet.

Justisdepartementet oppgir at en endring av prosedyrekravet innenfor de rammer som
høringsbrevet legger opp til, vil ha marginale økonomiske og administrative
konsekvenser. I denne forbindelse viser Justisdepartementet til at Tilsynsrådet for
advokatvirksomhet vil kunne få noe økt arbeidsbelastning som følge av at det blir flere
sakstyper som kan inngå i prosedyrekravet, og at det i hvert fall i en overgangsperiode
vil kunne medgå noe ekstra tid til å vurdere hva som er en større straffesak og
omfanget av rettsmekling. Forslaget innebærer ikke at andre aktører får nye eller andre
oppgaver. Justisdepartementet har vurdert hvorvidt dommerne bør pålegges å fylle ut
et skjema som redegjør for advokatfullmektigens innsats i den enkelte sak, men har
kommet til at dette fortsatt bør være frivillig, slik som ordningen er i dag.

Utover ovennevnte antar Justisdepartementet at forslaget ikke vil ha økonomiske og
administrative konsekvenser.

Finansdepartementets vurdering
Finansdepartementet legger til grunn at alle ev. økonomiske konsekvenser for det
offentlige av forslaget vil kunne dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer.

Finansdepartementet har på denne bakgrunn ikke øvrige kommentarer til forslaget.

Med hilsen

Side 2

• Hovedforhandling i større straffesaker teller som en sak.
• Hovedforhandling i straffesaker av noe omfang teller som en halv sak.
• Rettsmekling i saker av noe omfang teller som en halv sak.
• Minst en av sakene må være hovedforhandling i sivil sak, dvs, enten etter

allmennprosessen eller gjennomført muntlig sluttbehandling i småkravssaker.
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