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DOM

Marius Reikerås, er født 19.06.1972 og bor i Cappes vei 10, 5018 Bergen.
Politimesteren i Hordaland har 19.08.2015 utferdiget forelegg mot Reikerås. Forelegget er
ikke vedtatt. Ved påtegning 15.06.2016 er forelegget oversendt Bergen tingrett for
beramming av hovedforhandling, og forelegget trer i stedet for tiltalebeslutning etter
reglene i straffeprosessloven § 268. Han er således satt under tiltale ved Bergen tingrett for
overtredelse av

Domstolloven § 234 første ledd jf§ 218
Den som vil utøve rettshjelpvirksomhet, må ha bevilling som advokat etter§ 220. Med
rettshjelpvirksomhet menes ervervsmessig eller stadig yting av rettshjelp.
Grunnlag:
I perioden 21.august 2013 til februar 2015, formentlig fra Bergen, har han drevet stadig
rettshjelpvirksomhet og opptrådt som prosessfullmektig og/eller rettshjelper for andre til tross for
at han ikke har gyldig advokatbevilling eller offentlig tillatelse til dette, herunder ved anker til
Høyesterett avgjort ved kjennelser 21.august 2013 (sak 2013/1073), 10.februar 2014 (sak
2014/146), 18.mars 2014 (sak 2014/391) og 28.april 2014 (sak 2014/450). Han har videre rettet
henvendelse til Nord-Trøndelag politidistrikt den 13 .februar 2015 under foregivende av å være
prosessfullmektig/rettshjelper på vegne av Jørgen Bjørgvik.

Hovedforhandling ble holdt 14.09.2016. Tiltalte møtte ikke. Retten avgjorde at saken
skulle fremmes i tiltaltes fravær idet retten fant vilkårene for dette i straffeprosessloven §
281 å være oppfylt.
Retten mottok forklaring fra 4 vitner, og det ble foretatt slik dokumentasjon som framgår
av rettsboken.
Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med forelegget til en straff av bot
stor kr. 25.000,-, subsidiært fengsel i 50 dager dersom boten ikke betales. Videre la aktor
ned påstand om at tiltalte idømmes sakskostnader etter rettens skjønn.

Det bemerkes at straffeloven av 1902 anvendes idet det ikke vil lede til et gunstigere
resultat for tiltalte å anvende ny straffelov av 2005.
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Rettens vurdering
Retten legger til grunn som bevist at tiltalte besto juridisk embetseksamen i 2000 og fikk
advokatbevilling 19.06.2005. Advokatbevillingsnemnda traff i møte 05.05.2009 vedtak
med slik slutning:
"Advokat Marius Reikerås' advokatbevilling tilbakekalles, jf domstolloven § 230
første ledd nr. 1 og 3."
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet (heretter kalt "Tilsynsrådet") er et statlig organ som
skal føre tilsyn med advokater i virksomhet, advokater med advokatbevilling uten
virksomhet samt rettshjelpere. Seniorrådgiver Jonas Hafstad avga forklaring som vitne i
retten. Han forklarte at Tilsynsrådet merket seg at navnet til tiltalte dukket ofte opp i
perioden nevnt i forelegget i sammenhenger der han hadde bistått personer i juridiske
spørsmål. Tilsynsrådet har som rutine å samle denne type informasjon for advokater som
har mistet bevillingen. Vitnet forklarte at informasjon om denne type virksomhet der
tiltalte har vært involvert kom både fra media og fra personer der tiltalte har bistått dem
som advokat eller menneskerettsjurist. Tilsynsrådet mottok også telefoner fra offentlige
organer og privatpersoner som ville ha opplyst om tiltalte hadde advokatbevilling.
Omfanget av henvendelsene sammenholdt med presseoppslag medførte at Tilsynsrådet
startet undersøkelser om hvorvidt tiltalte praktiserte som advokat eller rettshjelper i strid
med reglene i domstolloven§ 218.
Hovedregelen i domstolloven§ 218 er at den som vil utøve rettshjelpvirksomhet, må ha
bevilling som advokat. Etter bestemmelsen betyr rettshjelpvirksomhet ervervsmessig eller
stadig yting av rettshjelp.
I § 218 annet ledd er det oppstilt unntak fra hovedregelen. Her vil nr. 1 være relevant, og
denne bestemmelsen sier at den som har juridisk embetseksamen eller mastergrad i
rettsvitenskap, men ikke advokatbevilling, kan yte rettshjelp.
Det er ytterligere unntak i nr. 3, men dette forutsetter tillatelse fra Tilsynsrådet. Videre er
det også et unntak i femte ledd, men dette synes ikke anvendelig i nærværende sak.
Tilsynsrådet sendte 23.06.2014 ene-post til Høyesteretts kontor der de anmodet om å få en
oversikt over aktuelle saker som tiltalte hadde hatt for Høyesterett. Foranledningen til dette
var at Tilsynsrådet hadde mottatt en kopi av Høyesteretts kjennelse i sak HR-2014-0822-U,
der Høyesterett hadde lagt til grunn at tiltalte drev "stadig rettshjelpvirksomhet".
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I brev av 03.07.2014 fra Høyesteretts kontor ble det opplyst at tiltalte i tiden etter 2009
hadde opptrådt som prosessfullmektig for Høyesterett i sak nr. 2012/398, sak nr.
2013/1073, sak nr. 2013/1706, sak nr. 2013/1898, sak nr. 2014/146 og sak nr. 2014/391.
Det er bemerket i brevet fra Høyesteretts kontor at det i sak nr. 2013/1706 ikke framgår av
utskriften fra Lovdata at det var tiltalte som opptrådte som prosessfullmektig, og at dette
heller ikke framgår av i de originale avgjørelser i sak nr. 2013/1898.
I Høyesteretts sak nr. 2013/1073 framgår følgende av kjennelsen:
"Høyesteretts ankeutvalg bemerker at andre prosessfullmektiger enn advokater skal
fremlegge skriftlig prosessfullmakt, jf. tvisteloven§ 3-4 annet ledd annet punktum.
Marius Reikerås, som har undertegnet anken til Høyesterett på vegne av A, har ikke
fremlagt noen prosessfullmakt. I brev fra Borgarting lagmannsrett 9. desember 2013
ble Reikerås gjort oppmerksom på forholdet og fikk frist til 16. desember 2013 med å
sende inn prosessfullmakt. Prosessfullmakt ble aldri innsendt. Det er da ikke
grunnlag for å gi ytterligere adgang til retting, jf. tvisteloven § 16-5.
En ankeerklæring fremsatt av en prosessfullmektig uten fullmakt skal avvises, jf.
Tvisteloven Kommentarutgave, 2. utgave, side 118 og Rt-1997-905. Anken blir
derfor avvist."
I Høyesteretts sak nr. 2014/00541 framgår følgende av kjennelsen:
"På bakgrunn av det store antall saker Marius Reikerås har opptrådt i for
Høyesteretts ankeutvalg og underinstanser over flere år, finner utvalget det klart at
Reikerås driver "stadig rettshjelpvirksomhet" jf tvisteloven § 3-3 fjerde ledd annet
punktum. Marius Reikerås oppfyller ikke vilkårene i domstolloven § 218 ettersom
Reikerås sin advokatbevilling ble tilbakekalt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
9. mai 2009."
Tilsvarende gjenfinnes i Høyesteretts avgjørelser i sak nr. 2014/450 og i sak nr. 2014/541.
Det er framlagt i saken en påtegning fra Hedmark politidistrikt datert 20.02.15 vedlagt
kopier ave-poster. Her har tiltalte opptrådt på vegne av en person som var under
etterforskning i en straffesak. I e-post fra tiltalte til politiet argumenteres det til mistenkte i
saken sitt forsvar, og e-posten avsluttes med at tiltalte ber om at videre kontakt i saken
"gjøres gjennom undertegnede".
Vitnet Haugsvold sa i sin vitneforklaring til retten at Tilsynsrådet har fått henvendelser
etter at saken var anmeldt fra andre offentlige organer som har meddelt Tilsynsrådet at
tiltalte har representert privatpersoner. Dette gjelder Romerike tingrett som opplyste at
tiltalte opplyste til tingretten at han representerte besteforeldrene i en barnevernsak. Videre
har Integrerings og mangfoldsdirektoratet opplyst til Tilsynsrådet at tiltalte søkte om å bli
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oppnevnt som prosessfullmektig i en av deres saker, men at han fikk avslag. Videre har
også Fjell kommune henvendt seg til Tilsynsrådet og opplyst at tiltalte har representert
personer som har vært i tvist med kommunen.
Retten har også hørt forklaring fra Ame Kristen Hafstad som opplyste i retten at tiltalte har
opptrådt som advokat for ham. Hafstad forklarte at han ikke var klar over at tiltalte ikke
hadde advokatbevilling. Han forklarte også at han hadde betalt honorar til tiltalte.
Prosessoppdraget gjaldt en skattesak. De framlagte dokumenter viser at tiltalte har opptrådt
på vegne av Hafstad overfor Hålogaland lagmannsrett i desember 2013 i anledning en
begjæring om oppfriskning, og at han utferdiget anke med begjæring om å bringe saken
direkte inn for Høyesterett datert 21.01.2014.
Retten legger til grunn som bevist at tiltalte ved alle disse anledninger utøvde
rettshjelpvirksomhet.
Straffebestemmelsen i domstolloven§ 234 første ledd rammer den som forsettlig yter
rettshjelp uten å ha rett til det. Retten har lagt til grunn som bevist at tiltalte har utøvd
rettshjelpvirksomhet ved de anledninger som er nærmere beskrevet over. Det legges til
grunn at det med rettshjelp menes både rådgivning om rettslige spørsmål og sakførsel for
domstolene. I Domstolloven, Kommentarutgave av Anders Bøhn s. 908 sies nærmere om
dette:
"Det å gi rettsråd omfatter, foruten rådgivning i juridiske spørsmål, også å utarbeide
rettslige dokumenter som kontrakter, skjøter og testamenter, foruten å bistå med å
utarbeide søknader og meldinger til det offentlige."
For at den rettshjelp som gis skal rammes av straffebestemmelsen, må
rettshjelpvirksomheten enten være ervervsmessig eller stadig. Når det gjelder vilkåret
ervervsmessig, er det i retten kun først bevis for at Hafstad betalte honorar til tiltalte. I de
øvrige tilfellene er det ikke kjent om det ble betalt honorar. Retten finner ikke dette
avgjørende fordi retten finner at omfanget av tiltaltes rettshjelpvirksomhet klart utgjør det
som faller inn under å yte stadig rettshjelpvirksomhet. Her har retten blant annet vektlagt
både antall oppdrag, at majoriteten av dem har vært forbundet med sakførsel for retten og
at rettshjelpsvirksomheten har et kontinuerlig preg. Når tiltalte ikke har advokatbevilling
eller fyller vilkårene for å yte rettshjelp etter domstolloven § 218 annet ledd nr. 1, finner
retten at han har ytt rettshjelp uten å ha rett til det. Retten legger til grunn at tiltalte handlet
forsettlig. Han skal derfor domfelles overensstemmende med forelegget.
Retten skal bemerke at samtlige forhold tiltalte nå domfelles for ligger innenfor den
foreldelsesfristen som gjelder.
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Utmåling av straff
Ved utmåling av straff må det i skjerpende retning vektlegges at det av allmennpreventive
grunner er nødvendig med en følbar reaksjon. Ved virksomhet der man må ha bevilling for
sin tjenesteyting er det avgjørende at innehaver av bevillingen lojalt følger de regler som
gjelder, og at de som mangler bevilling, lojalt lar være å drive slik virksomhet med mindre
de skaffer seg bevilling.
Det må også legges vekt på at advokater og andre rettshjelpere er avhengig av tillit i sin
virksomhet, og at de som skal gi juridiske råd til andre selv overholder gjeldende regelsett
for sin virksomhet. Det må reageres strengt når denne tilliten brytes. Det må også
vektlegges at den som er avhengig av juridisk bistand kan være i en sårbar situasjon der
denne type tilleggsbelastning vil være byrdefullt. Det skal dessuten vektlegges at tiltalte
tidligere er domfelt for forhold knyttet til arbeidet som advokat.
I formildende retning vites intet særskilt å bemerke. Det har tatt lang tid å få saken ferdig
etterforsket og oversendt retten til pådømming, men retten legger til grunn at dette skyldes
tiltaltes eget forhold ved at han har gjort seg utilgjengelig under etterforskningen.
Straffen settes passende til en bot stor kr. 25.000,-, subsidiært fengsel i 40 dager.
Tiltalte dømmes til å betale saksomkostninger til det offentlige med kr. 10.000,-, jf
straffeprosessloven§ 437.

Dommen er enstemmig.

DOMSSLUTNING
I.Marius Reikerås, født 19.06.1972, dømmes for overtredelse av domstolloven§ 234
første ledd jf§ 218 til en straff av bot stor kr. 25.000,- -kronertjuefemtusen,
subsidiært fengsel i 40 -førti- dager.
2. Tiltalte dømmes til å betale saksomkostninger til det offentlige med kr. 10.000,-, jf
straffeprosessloven§ 437.

****
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Stevnevitneforkynning
Dommen sendes politiet ved aktor for forkynning ved stevnevitne for domfelte. Vedlagt
dommen følger "Rettledning til domfelte", opplysning om når dommen anses forkynt og
opplysning om ankefrist.

Retten hevet

Chut fJdt, Ø;1JrfM
Pekka Wendelin Mykkeltvedt

Anette Vevle Øvreås
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