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Høring  — endring av prosedyrekravet for advokatbevilling

Når det gjelder kravet til prosedyreerfaring er det etter Glåmdal tingretts oppfatning viktig å
holde oppmerksomheten rettet mot hva man faktisk oppnår med kravet. Det man sikrer er at
fullmektigen i sine første saker for en domstol står under overoppsyn av den man er
fullmektig hos. Hva man har lært ved å gjennomføre prøvesakene kommer nokså mye an på
den enkelte sak. Selve gangen i en hovedforhandling vil dessuten en uerfaren advokat eller
advokatfullmektig kunne bli rettledet i underveis — om dette ikke er innlært på et tidligere
tidspunkt.

Slik retten ser det, blir etter dette det sentrale i kravet til praksis at fullmektigen har fulgt opp
en sivil sak fram til den avsluttes. Forlik er på mange måter lovens foretrukne løsning. Da er
det lite hensiktsmessig dersom kravet til prøvesaker kan innvirke på hvilke måter en sivil sak
avsluttes på. En rettsmekling som avslutter saken bør derfor etter omstendighetene kunne
godtas som praksis — det er mer viktig at tvisten er avsluttet på en god måte enn at den er
avsluttet med en hovedforhandling.
Det nevnes for ordens skyld at tingretten ikke har dårlige erfaringer med advokatfullmektiger
som "bommer" på fokus her, men regelen om praksis bør uansett avspeile det faktum at etter
tvisteloven er et forlik eller et rettsforlik fullgode måter å avslutte en sivil tvist på.

På side 6 i høringsbrevet ber departementet om høringsinstansenes syn på om ikke det bør
åpnes for at en del straffesaker, som ikke er av de mest omfangsrike, kan telle som en halv
sivil sak. Glåmdal tingrett har ikke innvendinger mot en slik ordning.

Ut over dette har retten ikke merknader.
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