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NORGES ADVOKATER ~g S.~0RERE.

Parolen av januar iar gikk for aIle stender ut pa, at
mens kravet pa individuell innmeldelse i standsorganisasjoner bestemt
skulde avvises, skulde en generell automatisk innlemmelse ikke foran
ledige noe skritto Samtidig ble' det satg fra at intetmatte,foretas
f0r Etter nrermere forholdsordre.

Etter statsakten av 1. februar iar og de alvorlige overgrep
av enhv8r art 130m na finner sted., er det blitt klart for <llle at det
i,disse dager gj0res planmessige fors0k pa a bryte ned de sisste re
ster av vart rettssamfund for a tvinge gjennom en ordning som star i
strid med var rettsf01else , og som var samvittighet og var nasjonal
f01else ikke kan tillate oss a ga inn for. Resultatet er alt blj tt
at landets lrerere og geistlighet har mattett si klart fra om hvor de
star, uten hensyn til den dermed forbundne risiko.

For var'stand erstillingen blitt ytterligere akutt ved
loven av 19 f .Il), om Norges Advokatforbund. Ved denne~lov er .vi palagt
a sta som medlemmer av en organisasjon, som akal ledes av N.S.sakf0rere
Etter f0rerprincippet, uten at vi andre - den helt'overveldende majo- '
ritet - far adgang ,til a 0ve noen reell innflytelse; og hvor yare ret-·
tigheter og plikter som medlemmer skal fastsettes senere og helt vilkar
lig av Minister Riisr~s. .

Ingen kan unnga a Vffire klar over at denne organisasjon
skal brukes til a bryte ned det norske retssamfund og de rettsprin
cipper som'det nettopp er var helligste plikt a sta vakt om. Gar vi
med pa a la bss inrikassere til fordel for denne oppgave, vil vi pa et
avgj0rende tidspUrikt ba sviktet var plikt og vart ansvar, og det viI
Vffire en falsk illusj on a tro at'vi :iJcke alt deryed har sQ.lgt oss ..helj;.~

At vi som rettens foik bar et srerlig ansvar i den nasjonale rettskamp
som na pagar, er bade vi selv og hele det norske folk klar over.

Etter inngaende unders0kelser'av stemningen innen var
stand er det konstatfrt praktisk talt enstemmighet om at det na er
var plikt som nordffienn og rettens menn a si tydelig fra og a gj0re
det straks. Enhver utsettel'Se ville lede til en h0yst beklagelig uklar
het. Det er derier enighet om at det fredag 13 ds. fra hver erikelt
advokat 06 sakf0rer skal postlegges' et skriv av omtrent f01gende inn
hold til Norges Advokatforbund : ,

" Da jeg ved a sta som medlem av l~orges Advokatforbund vi'lde med·
virke til en utv±kllng som strider mot de rettsprincipper jeg
har bygget min sakf0rervirksomhet pa, og, da jeg av samvittig
hetsgrunner ikke kan v~~~re med pa dette, finner jeg a ~atte med-,
dele at jeg ikke kan b~trakte mig som medlem av forbundet.
Det er mitt 0nske a fortsette min virksomhet som sakf0rer
(advokat, h0yesterettsadvokat) og a stille den pliktige sik-
kerhet. " '

Dette rna skje uten hensyn til om man innen der tid mot
tar detaljbestemmelser Eller instrukser av et hvilket 60mnelst inn
hold. fra Advokatforbunqet ellE;r Justisdepartementet.

Var linj e hvile:;7 pa det syn at det 8I' ~V}lr rett og plikt
og vart 0nske a fort sette med a ut0ve var sakf0rervirksomhet, og at
loven av 19 f .m. er et overgrep som hverken har hjemm:el i norsk stats
rett eller i folkeretten. Vi vil und8rstreke dette ved a fortsette
var virksornhet ogsa Etter at det ovenfor nevnte skriv er sendt inn,
i=til yare bevilling£r matte bli inndratt, Eller vi matte bli av
vist av dOWBtolene elfer forhindret fra a arbeide pa yare kontorer.
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