
JURIST - NYTT:

Oslo, mars 1944.

I Advokat-Nytt for januar 1944 ble det girt beskjed

om at ingen advokat eller sakfører måtte overta aktorater. Det ble

gjort opmerksom på at Justisdepaxtementet i den siste tid hadde be-

ordret advokater og sakførere til 4 utføre aktorater, og det ble

tydelig sagt fra at ingen juxist måtte etterkomme slike pålegg.

Ikke desto mindre er det lykkes for Justisdepaxtement

et å få hjelpeaktorer ved nestn alle herreds- og byretter. Dette,

naxistiske fremstøt har 'bare vært mulig fordi advokatene har latt

seg bluffe av villedende pressemeldinger fra Justisdepaxtementets

side. Disse pressemeldinger gikk ut på at en rekke advokater over

hele landet vax blitt "opnevnt" av departementet idet man omhygge-

lig fortiet den kjensgjerning at det hele vax et naxistisk maktbua

som ingen lovhjemmel badde. Vi kan ikke annet enn beklage at landets

advokater hax vist så liten xakrygget holdning i denne konflikt,

men faktisk har etterkommet makthavernes ordre. Forholdet er så

meget mere alverlig som det viser at en flerhet av landets advokater

fremdeles ikke har lært seg til å følge de ordre som blir gj_engitt

i den fri fagpresse og å påta seg de ofre som tiden krever også av

vår stand.

Aktoratene.

C ave over 'uridisk h'el

Desverre viser det seg at adskillige advokater også

på annen måte hax begått disiplinærbrudd overfor den kjempende

nasjonale front, Det er konstatert at de praktiserende jurister i

stor utstrekning har innsendt til fylkeskontorene melding om hvor-

vidt de har juridisk hjelp - slik son Justisdepartementet har ut-

bedt seg. For dette forhola kan der ikke gis neen undskjldning I

Advokat-Nytt for januar 1944 ble det forutsagt at en slik beredvil-

lighet fra advokakenes side vilde føre til at departementet på grunn

lag av de innkomne opgaver ble satt istand til å ntskrive juxidiske

kandidater til stillinger som dommerfullmektig o.l. Vi fikk sørgelig

rett. Våre unge kolleger er blitt stående maktesløse og blir nå

tvangsutskrevet til offentlig tjeneste etter de nazistiske myndig-

heters forgodtbeffudnende.
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