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JURISTETIKK 

– Etisk refleksjon og profesjonsetiske normer 



Læringskrav 

Kunnskap

Studenten skal ha god kjennskap til hvilke etiske regler og retningslinjer 
som gjelder for de sentrale juristprofesjoner.

Ferdigheter

Studenten skal i aktuelle situasjoner reflektere over mulige etiske 
utfordringer i juristrollen og hvorfor det både er etisk riktig og i det lange 
løpe faglig klokt å følge yrkesetiske normer

Studenten skal være på vakt overfor faktiske og mentale prosesser som 
kan påvirke jurister til å fravike de etiske krav

Generell kompetanse

Studenten skal kunne oppfylle de yrkesetiske kravene i sitt virke som 
jurist. For øvrig vises til omtalen av generell kompetanse i den alminnelige 
beskrivelsen av læringsutbytte for masterstudiet i rettsvitenskap.
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OM ETIKK OG ETISK 

REFLEKSJON 



Noen grunnleggende punkter

1. Etikk og moral handler (primært) om hvordan 
våre valg påvirker andre mennesker – en 
«medmenneskerorientert etikk» (Tranøy)

2. Man har alltid selv ansvaret for sine moralske 
beslutninger

3. Å handle moralsk riktig krever:
- Evnen til å oppdage at man er i en potensielt moralsk 

vanskelig situasjon

- Evnen til å vite hva som er det rette å gjøre (og 
eventuelt begrunne valget)

- Motivasjonen til å faktisk handle på rett måte



Moral og etikk

• Moral

– de verdier, normer og dyder som sier noe om 

hvordan vi bør leve og hva det er moralsk riktig å 

gjøre. 

• Etikk

– (mer eller mindre teoretisk) refleksjon over 

moralen



Deskriptiv vs. normativ etikk

Deskriptive påstander: sier noe om hvordan 

verden er.

Normative påstander: sier noe om hvordan 

verden bør være.

Deskriptiv etikk: Jeg sier noe om hvordan noen 

(andre) mener verden bør være.

Normativ etikk: Jeg sier noe om hvordan jeg 

mener verden bør være.



Hvorfor trenger vi etikk?

1. For å finne ut hva som er det moralsk riktige å 
gjøre; dette kan være usikkert

- Fordi det er uenighet

- Fordi vi er i en ny type situasjon

- Fordi vi er kommet i tvil om våre tidligere 
overbevisninger

2. Vi trenger å begrunne våre handlinger

3. Vi trenger motivasjon til å gjøre det rette (?)

4. For å gjenkjenne et moralsk dilemma (?)

5. For å skape forutberegnelighet



Oppdagelse vs begrunnelse

• Når vi skal finne ut hva som er det rette:

– Følelser, tradisjon, forbilder

– Etisk refleksjon

• Når vi skal begrunne våre valg.

– Kan ikke bare vise til følelser, vane og tradisjon.

– Vi må gi grunner og kunne argumentere for vårt 

standpunkt

Begrunnelseskravet er sentralt i etikken!



Innvending: Er ikke etikk «bare 

subjektivt»?



JURISTER, JUSS OG ETIKK



Når trenger juristen etikk?

1. Som menneske og samfunnsborger

2. I arbeidet med å utarbeide nye lover

3. I arbeidet med å tolke og anvende lover



Når trenger juristen etikk?

1. Som menneske og samfunnsborger

2. I arbeidet med å utarbeide nye lover

3. I arbeidet med å tolke og anvende lover

4. For å kunne være en (moralsk) god 

profesjonsutøver 



Et mangfold i etiske utfordringer for 

jurister

Et spenn fra at det «bærer usigelig galt av 

sted» (Syse) til reelle etiske dilemmaer der det 

ikke er noen åpenbar fasit

- Hvor alvorlig er handlingen?

- Handler det om å gi etter for fristelse eller å 

feilaktig gi for mye vekt til ett (i seg selv 

akseptabelt) hensyn over andre hensyn?

- Er det åpenbart bare man tenker seg om 

hva det etisk rette er?



Etikk som krydder? Er den gode jurist 

nødvendigvis etisk god?

«I stedet for krydder blir etikken ingrediens. I 

selve definisjonen av hva det vil si å være en 

god utøver av yrket [...] inngår den etiske 

komponenten. Det går ikke an, ifølge dette 

synet, å være en god, effektiv og kunnskapsrik 

jurist og samtidig bevege seg på kanten av 

loven, lyve, oppfordre til lovbrudd eller være 

grådig.»

(Henrik Syse, «Den sokratiske jurist» i Juss og 

etikk, s.12)



Forholdet mellom rett og moral 

Uavhengige 

• Etikk og moral vil eksistere 

også uten lover

• Loven er ikke ment å være 

moralsk uttømmende 

• Loven kan være moralsk feil 

• Loven kan ikke være like 

finkornet som etikken 



Forholdet mellom rett og moral 

Uavhengige 

• Etikk og moral vil eksistere 

også uten lover

• Loven kan være moralsk feil 

• Loven er ikke ment å være 

moralsk uttømmende 

• Loven kan ikke være like 

finkornet som etikken 

Forbundet 

• Vi kan ha (moralsk) plikt til å 

adlyde loven 

• Loven kan skape 

forventninger som gir 

opphav til moralske plikter

• Epistemisk: loven kan være 

en god veileder til hva som 

er moralsk rett 



Behovet for å ha to tanker i hodet på 

én gang

Jf. Graver om godværsdager og storm

«I normaltider er samfunnet avhengig av at folk følger 
loven av vane, dvs. at de stort sett ikke tenker selv. I 
følge [Hannah Arendt] er det ikke så mye lovenes innhold 
som folk blir vant til, som det å følge loven, rett og slett. 
Dette kan være en farlig egenskap i krisetider. […] Det 
som kan redde rettsstaten er viljen til opprør mot lov og 
rett og motet til å hevde det rette selv mot retten. […] Før 
vi får jurister som kan være autoritetstro og gode jurister i 
godværsdager og selvstendige opprørere i tider hvor 
demokrati og humanitet er truet, kan vi ikke stole på dem 
som forsvarere av rettsstaten.» (Hva er rett, s. 111-113)»



OM ETIKK OG YRKESETISKE 

REGLER



Profesjonsetiske normer

• Regler for god advokatskikk (RGA) 
(advokatforskriften kap.12)

• Retningslinjer for forsvarere

• Retningslinjer for bistandsadvokater

• Etiske retningslinjer for statstjenesten

• Etiske prinsipper for dommeratferd

• Etiske retningslinjer for medarbeidere i 
påtalemyndigheten

+ en rekke etiske normer i lov- og regelverk



Etiske retningslinjer må bli brukt!

Eksempel: Innledningen til Etiske retningslinjer for 
medarbeidere i påtalemyndigheten: 

«Videre forutsettes at retningslinjene vies 
oppmerksomhet på påtalemøter og i andre egnede 
sammenhenger, f.eks. ved at man som grunnlag 
for diskusjon utarbeider praktiske scenarier, 
eventuelt basert på erfaringer, som aktualiserer 
ulike etiske dilemma som påtalejurister og andre 
ansatte i påtalemyndigheten kan møte i det daglige 
arbeidet.»



Etikk vs. etiske retningslinjer

1. «Hva er det moralsk rette å gjøre?»

vs. 

2. «Hva sier de etiske retningslinjene?» 



Hva skjer når de etiske retningslinjene 

forankres i loven? 

• F. eks. RGA som del av advokatforskriften

• jf. domstolloven § 224.

«Advokatvirksomhet skal utøves i samsvar med god 
advokatskikk. Det hører til kravet om god advokatskikk 
blant annet at advokatvirksomhet skal utøves grundig, 
samvittighetsfullt og i overensstemmelse med hva 
berettigede hensyn til klientenes tarv tilsier, og at 
oppdrag skal utføres tilstrekkelig hurtig.

Den Norske Advokatforening kan utarbeide nærmere 
regler for hva som skal anses som god advokatskikk. 
Reglene kan stadfestes av Kongen og har i så fall 
virkning som forskrift. .

[…]»



• F. eks. RGA som del av advokatforskriften

• Fortsetter å være etiske retningslinjer 

• Tolkes etter en annen metode enn juridisk 
metode? 

• Kan man tale om «smutthull» i etiske 
retningslinjer? 

Hva skjer når de etiske retningslinjene 

forankres i loven? 



Profesjonsetikk og rollemoral

Profesjonsetikken kan innebære:

- En spesifisering av generelle etiske normer på 

spesifikke områder

- Unntak (begrunnet i generelle etiske normer) fra 

generelle etiske normer

(Se A. Føllesdal: Å fremme rett og hindre urett: Om juristetikk og 

V. Halvorsen: Profesjonsetikk, rollemoral og allmennmoral) 



Å gjøre sin plikt eller mer enn sin plikt

Handlinger man har en plikt til å gjøre

vs. 

Handlinger som er prisverdige, men som man 

ikke har en plikt til å gjøre



GIR ETISK TEORI NOEN 

ETISKE VERKTØY?



Hva kan etisk teori bidra med?

Grunnleggende 

prinsipper

«midt på treet»-

normer

Konkret råd

Ulike normer, verdier 

og dyder

Konkret råd



Allmennmoralen

«Allmennmoralen er det sett av moralske 

verdier, normer og dyder – og de tilsvarende 

praksiser og institusjoner – som har bred 

aksept og er internalisert og respektert i en gitt 

kultur til en viss tid.» (Tranøy s. 132)



Etiske teorier: Pliktetikk og 

konsekvensetikk

• Pliktetikk

– Plikt til å begå/unnlate å begå visse type 

handlinger, uavhengig av konsekvensene 

• Konsekvensetikk

– Hva fører det til om jeg velger det ene eller det 

andre? 

– Handlingens konsekvenser alene avgjør hva som 

er det rette å gjøre



AVSLUTNING OG 

OPPSUMMERING 



Hovedpunkter 

• Etikk er (mer eller mindre) teoretisk refleksjon 
over moralen 

• Vi trenger etikken når noe er usikkert, nytt eller 
det forventes en begrunnelse 

• Juristetikken for de enkelte profesjoner følger 
dels av loven, dels av egne yrkesetiske 
retningslinjer 

• Etikk er alltid et personlig ansvar 



Etisk praksis krever også

• Bevissthet om at man må stoppe opp og tenke 
seg om

• Etisk oppfinnsomhet: finne nye handlings-
alternativer

• Motivasjon til å gjøre det rette

• Bevissthet om, og evne til å unngå, kognitive 
feilkilder



Takk for oppmerksomheten! 


