
Disposisjon til kurs i etikk. Advokatetikk. 

 

Mellommenneskelige konflikter. 

Denne del av kurset vil dreie seg om advokatetikk som del av yrkesetikken og det som kan kalles 

humanjussen, altså den del av advokatyrket som dreier seg om folks livsforhold, herunder helse og 

arbeid.  

A. Kandidatløftet – rett og rettferdighet. Advokatens stilling som partsforkjemper. Hvor går 

grensen for hvor langt man kan gå for å fremme klientens interesser? Motstrid mellom parts 

interesser og rett og rettferdighet kan lett oppstå. 

 

På vårt felt ofte uskyldig tredjeperson inne i bildet: barn i barne- og barnevernsaker. 

Barnelovens § 48 setter plikter for alle aktører. Barnevernloven ikke samme, men også den 

setter «barnets beste» i fokus. 

 

B. Hjemmel for advokatetikken. Domstoll. § 224,1. og 2. ledd. Etiske regler med hjemmel i 

loven forskrift 1996-12-20 nr. 1161: Advokatforskriften. Reglenes formål å sikre at 

advokatvirksomhet utføres etter «siviliserte rettssamfunns etiske prinsipper», jfr. forskr. 

§1.1. 

 

C. Problemet å se det etiske dilemmaet. Spesielt fokus på partsinteresse og et ønsket mål kan 

tilsløre de etiske dilemmaer som ligger i saken. Eks. 

 

D. Valg av løsning. Kan være et klart valg, men heller ikke uvanlig at en mellomløsning fremstår 

som god. Eks. 

 

E. Alminnelige prinsipper/sentrale verdier i advokatetikken. 

 

E.1. Fortrolighet og diskresjon. Forskr. §2.3.2. Grunnleggende her er taushetsplikten. Ikke 

positiv lovbestemmelse, negativt bestemt som straffebestemmelse strl. §211. Kun bortfall 

ved klients samtykke eller ekstreme tilfelle, strl. § 196 – alvorlige fremtidige forbrytelser – 

NB! aldri unntak for forbrytelser som er begått. Nødrettstilfelle utenfor lovbestemmelsen. 

Eks. 

Taushetsplikt også utover døden, jfr. Rt. 2006 s. 633.  

Plikt til fortrolighet også utover taushetsplikten,  forskr. §2.3, 3. ledd. Eks. 

 

E.2. Kunnskap og dyktighet. Forskr. §3.1.4. Plikt til oppdatering/innhenting av kunnskap. 

 

E.3. Uavhengighet. Forskr. § 2.1. og 3.3.3. Viktig for advokater. Flere aspekter. Uavhengig av 

klient («no cure no pay-saker»), av motpart, av andre aktører, f.eks. offentlige instanser. Plikt 

til varsomhet med saker mot tidligere klienter, forskr. § 3.2.4. Dobbeltrepresentasjon særlig 

problem på større kontorer, latente interessekonflikter. Advokatforeningens utvalg med 

flertallsavgjørelse om saken restriktiv. 
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E.4. Tilgjengelighet. Forskr. § 3.1.2 og 3.1.4, 2. ledd. Mange synder her. 

 

E.5. Krav til handlekraft. Forskr.§ 4.3. og § 3.1.2. Eks. Det motsatte kan også være tilfellet, at 

klient krever handling, uten at det kan oppfylles. Eks. 

 

F. Plikter rundt salærberegning. Forskr. § 3.3. Etterprøvbart salærkrav, forholdsmessighet 

mellom arbeid og salærets størrelse. 

 

G. Klagesaker. 2- leddet system ettersom advokaten er medlem av advokatforeningen eller 

ikke. Domstoll. § 227 statlig lovpålagt Disiplinærnemnd, klageinstans i sakene fra 

advokatforeningens klageutvalg. Bevisbyrden ligger på advokaten. Fullmektiger kan ikke 

klages inn. Eks. 

 

H. Oppdrag, avtaler om og avslutning av oppdrag. Advokaten avgjør selv om hun påtar seg 

oppdrag, men kan ikke trekke seg fra dette uten videre: forskr. § 1.2 i.f. § 3.1.6., mest aktuelt 

at klient ikke vil følge advokatens råd. 
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