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Høringsuttalelse  -  Behandling av fisketillatelser ved tvangssalg,
konkurs mv

Vi viser til departementets høringsbrev av 22. mai 2007 vedrørende ovennevnte
høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid
gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt
etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper
innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik
erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er
frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med
fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli
vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi
uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig
ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å
opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som en
uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er
forelagt lovutvalget for fangst og fiskeri. Lovutvalget består av Cecilie Lysjø Jacobsen
(leder), Trond S. Paulsen og Per Norvald Sperre.

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

Advokatforeningen vil fremheve viktigheten av forutberegnelighet av rettstilstanden
og et lett tilgjengelig regelverk som klart prosessdempende. I tillegg vil klare regler
som trygger kredittyteres sikkerhet lette fiskerinæringens muligheter for å dekke
deres finansierings- og kredittbehov.

Advokatforeningen vil derfor støtte forslaget om ny forskrift om behandling av
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fisketillatelser ved tvangssalg, konkurs, mv

Advokatforeningen vil imidlertid anmode departementet om å gjøre en liten endring i
utkastets § 5 om behandlingen ved konkurs: Umiddelbart etter at en konkurs åpnes,
har bostyrer en rekke tiltak som må foretas umiddelbart. I denne perioden kan det
være vanskelig å skaffe seg tilstrekkelig oversikt over boet til straks å kunne ta stilling
til hvorvidt konkursboet skal drive konkursdebitors virksomhet videre, alternativt om
det er aktuelt med abandonering. På den annen side, kan ikke Advokatforeningen se
grunner til at ikke Fiskeridirektoratet kan vente noen dager med å slette
konkursdebitors tillatelser til bostyrer har skaffet seg slik oversikt, all den tid
konkursdebitor selv har mistet rådigheten fra konkursåpningstidspunktet.
Advokatforeningen anmoder derfor om at ordlyden i forslagets § 5 endres fra "straks"
til "innen rimelig tid".

Endelig forutsettes at tillatelsene og utskiftningsadgangen også gjenoppstår ved
tilbakelevering av boet til skyldneren i hht konkursloven § 136 - på samme måte som
ved abandonering, jfr høringsnotatets side 11.

Vennlig hilsen

l
ers yssdal Merete Smith

j leder generalsekretær

DEN NORSKE ADVOKATFORENING 2


