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Forvaltningsjuristen
Muligens er korrupsjonsskandaler ikke utbredt i norsk forvaltningsliv, men
tjenestemenn er langt fra ukjent med situasjoner der fordeler blir tilbudt som en
følge av stillingen. Kan rådgiver Peder Ås ta imot ¦asken med brennevin fra en
takknemmelig utbygger som fant saksbehandlingstiden overraskende kort? Og må
bedriftsjulegavene fra en av etatens faste brukere sendes tilbake? I hvilken grad
blir løsningene på disse spørsmålene annerledes fordi det er tale om offentlige
tjenestemenn og ikke private aktører?
Forvaltningsjuristen vil også typisk møte problemstillinger om lojalitet i sitt virke.
Hvilket ansvar har en saksbehandler nederst på rangstigen for at rettsriktige
vedtak blir fattet? Og hvordan skal saksbehandleren forholde seg når den
politiske ledelsen i et departement ber om at en sak blir «fikset» fortest mulig? Et
bevisst forhold til egne holdninger vil være viktig i de tilfellene man tjener et styre
som man selv slett ikke har sluttet opp om. På den annen side kan ens egen
karrierestige få færre trinn ved å motsette seg instrukser – hvordan skal dette
virke inn?

Mottagelse av fordeler

«
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»

Lojalitet

Ytringsfrihet

Mellommenneskelige konflikter
Rettssystemet hjelper tvistende parter til å få sin rett. Det er likevel viktig å huske
at tvistene har menneskelige aspekter som må ivaretas i tillegg til å få løst tvisten
riktig juridisk sett.
Barnerett, arverett og psykisk helsevern – dette er eksempler på rettsområder der
partenes følelser kan gi sterke føringer på deres ønsker og syn på spørsmålet som
skal avgjøres. Juristen bør ha øynene åpne for disse følelsene når råd skal gis.
Kanskje er prosessrisikoen enorm for en part som er sikker på å vinne sin rett?
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Juristen har i sin rolle et ansvar for å ta disse sidene av saken i betraktning når
hun eller han skal veilede sin klient.
Også aktørene innenfor de mellommenneskelige konfliktene kan oppleve
lojalitetskonfl1ikter. Hva skal en dommer vektlegge mest i en
rettsmeklingssituasjon – hensynet til å få en minnelig løsning for partene eller
hensynet til lovgivers løsning? I hvilken grad skal en dommer overse et barns
ønske på grunn av sin egen oppfatning og tro om at mor er den minst skikkede
omsorgspersonen?

Dommerrollen

6

Meklerrollen

Advokatrollen

7
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Forretningsadvokaten
Forretningsadvokaten må jevnlig vurdere balansen mellom lønnsomhet og grundig
arbeid. Press om god inntjening kan føre til at snarveier frister, kanskje også i en
slik grad at advokaten tar oppdrag som kunne blitt bedre utført av andre.
Advokatens skal ivareta sin klient, men finnes det lojalitetsplikter til motparten og
motpartens advokat? Hvor langt strekker i så fall disse pliktene seg? Et annet
spørsmål er hvordan forholdet til ens egen klient bør være. I hvilken grad kan
advokaten skaffe seg interesser i utfallet av de tvistene klienten er i? Og er det
greit å representere en klient dersom motpartens advokat tilfeldigvis er din gode
venn og partner i det samme firmaet som du arbeider for?
Bruk av media reiser også etiske spørsmål. Situasjoner kan oppstå der det er vel
så tjenelig å bruke media som opinionsformer enn å la tvister finne sin løsning i
en rettssal. Er dette greit?

Rolleblanding

Bruk av media og utnyttelse av rettssystemet
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Salærberegning

Lojalitet
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Straffesaker
«Må jeg og kan jeg hevde en drapsmanns uskyld selv om han har tilstått
ugjerningen for meg!?» Kan hende er dette et av spørsmålene som ligger tettest
overflaten i yrkesetikken i rettsvitenskapen. Særlig praktisk er nok
problemstillingen likevel ikke. Forsvarsadvokater vil oftest forsøke å fortelle den
siktede at han bare bør si til advokaten det som vil bli hevdet i retten. Trolig er
også de færreste ute etter å bruke advokaten som sjelesørger i denne
sammenhengen.
Juristens rolle i rettssystemet vil være sentral når de etiske spørsmål knyttet til
straffesakene skal drøftes. De ulike yrkesrollene gir et vidt spekter av
problemstillinger. Hva skal aktor gjøre dersom han eller hun ser et hull i
argumentasjonen som forsvaret ikke plukker opp? Og hvor slavisk må
politijuristen følge lovens ordlyd, når snarveier kan tas som aldri vil bli avslørt i
etterkant? Både aktor og forsvarer må i større saker forholde seg til media – hva
er spillereglene på den arenaen?

Rollen som påtalemyndighet
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Rollen som forsvarer
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Rollen som bistandsadvokat
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Regler og retningslinjer
Eksamensløftet

FOR 1996-12-20 nr 1161: Advokatforskriften (hjemlet i dstl. § 224)
Kapittel 12. Regler for god advokatskikk
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Retningslinjer for bistandsadvokater
Fordi det ofte oppstår spørsmål i forbindelse med advokatens plikter, rettigheter og
holdninger i rollen som bistandsadvokat, har Advokatforeningens bistandsadvokat- og
etikkutvalg utviklet retningslinjer for bistandsadvokater.
Veiledningen baserer seg på, og er en utdypning av Regler for god advokatskikk.
RETNINGSLINJER FOR BISTANDSADVOKATER
1. Etablering av bistandsadvokatoppdraget
1.1 Klienten velger selv hvem som skal være bistandsadvokat (fritt advokatvalg).
1.2 En advokat må ikke påta seg bistandsadvokatoppdrag uten etter anmodning direkte
fra klienten, eller dennes verge(r), fra en annen advokat på en klients vegne eller fra et
kompetent organ, dersom ikke annet fremgår av straffeprosessloven kapittel 9 a.
1.3 En advokat skal ikke på eget initiativ, gjennom andre eller gjennom
hjelpeorganisasjoner, kontakte en fornærmet for å få et konkret
bistandsadvokatoppdrag.
1.4 Dersom klienten er representert av bistandsadvokat, skal advokaten straks
underrettes ved bistandsadvokatbytte.
Dersom klienten ønsker det, kan tidligere bistandsadvokat kontaktes for informasjon
om saken og/eller oppdraget.
1.5 En advokat skal ikke yte vederlag for bistandsadvokatoppdrag.
1.6 En advokat avgjør selv om man vil påta seg et bistandsadvokatoppdrag.
1.7 En advokat må ikke påta seg bistandsadvokatoppdrag dersom det kan oppstå risiko
for interessekonflikt i samme sak, eller i andre saker med advokatens øvrige klienter
eller i forhold til tiltalte. Det samme gjelder nåværende klienter til annen advokat ved
det samme kontor. Interessekonflikt vil foreligge dersom bistandsadvokat oppnevnes
fra det samme advokatfirma som representerer siktede eller tiltalte i saken.
En advokat kan ikke påta seg oppdrag som bistandsadvokat dersom advokaten er
oppnevnt som verge for barnet. Advokaten skal avstå fra å påta seg
bistandsadvokatoppdrag for et barn, samtidig som advokaten representerer en av
foreldrene i en barnefordelings- eller barnevernssak.
Advokaten skal vurdere mulige habilitetsproblemer, jfr. straffeprosessloven § 106.
En advokat bør være varsom med å påta seg et bistandsadvokatoppdrag hvis det er
mulig at advokaten kan bli ført som vitne i saken.
1.8 En advokat bør være varsom med å påta seg et bistandsadvokatoppdrag, når dette vil
føre til vesentlig forsinkelse av saken.
1.9 Advokaten skal i nødvendig utstrekning gjøre klienten kjent med reglene om fritt
advokatvalg, oppnevning av bistandsadvokat og godtgjøring til bistandsadvokat, jfr.
straffeprosessloven § 107 a flg.
2. Bistandsadvokatens plikter og rettigheter
2.1 Bistandsadvokaten plikter å bidra til at myndighetene, herunder politiet,
påtalemyndighetene og domstolene, respekterer de rettigheter fornærmede har i
straffeprosessen.
2.2 Bistandsadvokaten må ikke tilskynde eller på annen måte medvirke til uriktig
forklaring, falske bevis eller annen form for uredelighet.
Bistandsadvokaten må særlig være oppmerksom på plikten til å viderebringe
opplysninger på tross av taushetsplikt etter strprl. § 119 og strl. § 172, og bør gjøre
klienten oppmerksom på denne plikten.
2.3 Bistandsadvokaten skal ikke identifisere seg med sin klient. Bistandsadvokaten har
krav på ikke å bli identifisert med det advokaten anfører for sin klient eller det syn og
de interesser klienten har.
2.4 Bistandens karakter omfatter det arbeid som faller naturlig innenfor profesjonen og
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advokatrollen.
Bistandsadvokaten skal så snart som mulig avklare hvorvidt klienten har et
erstatningskrav å gjøre gjeldende i straffesaken, og så tidlig som mulig starte arbeidet
med å innhente de bevis som skal føres for retten.
Bistandsadvokaten skal også gi annen hjelp og støtte som er naturlig og rimelig i
forbindelse med saken. Slik støtte bør blant annet omfatte rådgivning om
hjelpeordninger, orientering om sakens forløp og utvikling, samt forberede klienten
på rettssaken. Dersom det foreligger behov for annen sakkyndig hjelp, bør
bistandsadvokaten bistå i å skaffe dette.
2.5 Bistandsadvokatoppdraget er personlig. Bistandsadvokaten kan i den grad det er
nødvendig for forsvarlig utførelse av oppdraget la seg bistå av autorisert fullmektig
eller annen advokat ved samme kontor.
2.6 Bistandsadvokaten plikter å holde seg oppdatert innenfor sitt fagfelt, og særlig
innenfor erstatningsrettens område.
3. Bistandsadvokatens rolle ved anmeldelse
3.1 Bistandsadvokaten skal dersom klienten ønsker det, bistå ved vurdering av om et
forhold bør anmeldes. Bistandsadvokaten skal ta utgangspunkt i at fornærmede har
rett, men ikke plikt, til å anmelde et straffbart forhold. Bistandsadvokaten bør
informere om konsekvensene av falsk anmeldelse.
3.2 Bistandsadvokaten skal ved kontakt med klienten gi råd og veiledning om hva en
anmeldelse til politiet vil innebære. Dette gjelder både med hensyn til avhør,
nødvendigheten av bevissikring, vitneavhør, muligheten for henleggelse eller
frifinnelse etter hovedforhandling, samt straffesakens gang til rettskraftig dom.
3.3 Bistandsadvokaten plikter å være til stede under politiavhør av klienten, dersom
klienten ønsker det.
3.4 Bistandsadvokaten skal gi klienten veiledning om vilkårene for å få tilkjent erstatning
og for å få tilkjent voldsoffererstatning.
4. Bistandsadvokatens rolle under etterforskningen
4.1 Bistandsadvokaten bør under etterforskningen i samråd med klienten avklare hva
som er klientens interesser i saken, og ivareta disse.
4.2 Bistandsadvokaten skal så langt det er mulig holde seg løpende orientert om politiets
etterforskning, og vurdere om klientens interesser blir tilstrekkelig ivaretatt.
Bistandsadvokaten skal holde klienten underrettet om sakens gang.
4.3 Dersom det er i klientens interesse, skal bistandsadvokaten selv begjære
etterforskningsskritt, herunder nye vitneavhør og sakkyndige undersøkelser.
4.4 Bistandsadvokaten har adgang til å henvende seg til enhver som kan bidra til sakens
opplysning, uavhengig av om vedkommende er avhørt av politiet eller oppgitt som
påtalemyndighetens vitne. Dersom advokaten kontakter tiltalte, bør henvendelse ikke
skje uten at forsvarer er varslet på forhånd, eller skje gjennom forsvarer.
Ved kontakt med vitner skal bistandsadvokaten opptre hensynsfullt og unngå
utilbørlig påvirkning. Dersom advokaten kontakter vitner med særlig tilknytning til
tiltalte, bør henvendelse ikke skje uten at forsvarer er varslet på forhånd.
Ved kontakt med barn under 18 år må det utvises særlig varsomhet. Barnets verge bør
kontaktes først.
4.5 Bistandsadvokaten plikter å bidra til at påtalemyndigheten endrer den strafferettslige
vurdering i henhold til lovanvendelsen, dersom dette er i fornærmedes interesse.
5. Bistandsadvokatens rolle ved henleggelse
5.1 Bistandsadvokaten har plikt til å vurdere grunnlaget for en henleggelse, og evt. bistå i
arbeidet med klage på henleggelsen.
5.2 Dersom klienten ønsker det plikter bistandsadvokaten å søke å få i stand en
henleggelse.
6. Bistandsadvokatens oppgaver i forbindelse med hovedforhandling
6.1 Bistandsadvokaten bør i god tid før hovedforhandling i samråd med klienten avklare
hva som er klientens interesser i saken. Advokaten skal gjøre klienten kjent med de
prosessuelle rettighetene en fornærmet har.
6.2 Bistandsadvokaten skal alltid møte grundig forberedt i retten, både med hensyn til
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sakens faktiske side og rettsspørsmålene.
6.3 Bistandsadvokaten skal vurdere om det er behov for en sakkyndig utredning av
eventuelle skader fornærmede er påført som følge av den straffbare handling.
Advokaten skal søke om å få en evt. sakkyndig oppnevnt i god tid før
hovedforhandling.
6.4 Bistandsadvokaten skal vise respekt og høflighet for retten og aktørene, og med
frimodighet og selvstendighet ivareta klientens interesser. Bistandsadvokaten skal
påse at klientens prosessuelle rettigheter blir ivaretatt.
6.5 Bistandsadvokaten bør gjøre fornærmede kjent med vitnestøtteordninger dersom
dette foreligger.
7. Forholdet til media
7.1 Bistandsadvokaten bør orientere de skadelidte om pressens rolle i straffesaker, og
forberede klienten på at det kan oppstå et press fra media.
Klientens samtykke bør i alminnelighet innhentes før bistandsadvokaten uttaler seg
om saken, med mindre hensynet til klienten nødvendiggjør at bistandsadvokaten
uttaler seg uten forhåndsgodkjenning. Bistandsadvokaten skal respektere et ønske fra
klienten om ikke å bidra til medieomtale.
7.2 I forbindelse med offentlig omtale av saken skal bistandsadvokaten alltid ha klientens
interesser for øye.
7.3 Bistandsadvokaten skal ikke gi pressen innsyn i eller gi opplysninger fra
straffesaksdokumentene uten politiets uttrykkelige samtykke.
8. Avslutning av bistandsadvokatoppdraget
8.1 Bistandsadvokaten har plikt til å fullføre oppdraget for klienten med mindre klienten
ønsker at advokaten skal fratre, eller det oppstår en situasjon som nevnt i Regler for
god advokatskikk pkt 3.1.6.
8.2 Dersom bistandsadvokaten unntaksvis trekker seg fra oppdraget uten etter klientens
ønske, må advokatens fratreden skje på en slik måte at det ikke er til skade for klienten.
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Etiske retningslinjer for statstjenesten
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Etiske prinsipper for dommeratferd
De etiske prinsippene for dommeratferd har som formål å fremme at dommerne opptrer på en måte
som skaper tillit til domstolene og deres avgjørelser. Prinsippene skal også tjene til opplysning om
hva som er god dommerskikk.
Disse etiske prinsippene for dommeratferd er vedtatt av henholdsvis Den norske Dommerforening,
Teknas etatsforening for jordskifterettene og Domstoladministrasjonen, og er utarbeidet i
samarbeid mellom disse. Prinsippene gjelder for alle fagdommere i de alminnelige domstolene og i
jordskiftedomstolene, både i og utenfor den dømmende virksomhet.
1. Grunnleggende krav
En dommer skal opptre i samsvar med loven, rettsordenen og god dommerskikk, og slik at han eller
hun gjennom sin atferd fremmer den alminnelige tillit til domstolene.
2. Uavhengighet
En dommer skal utøve dommergjerningen uavhengig av utenrettslig påvirkning fra offentlige eller
private interesser.
3. Upartiskhet
En dommer skal være og framtre som upartisk og opptre slik at det ikke med rimelighet kan stilles
spørsmål ved dommerens nøytralitet. En dommer må ikke gi uttrykk for forhåndsstandpunkt i saker
han eller hun har under behandling eller som det er nærliggende at dommeren kan få til behandling.
En dommer skal utøve dommergjerningen uten forutinntatte holdninger. Dommeren skal aktivt
legge forholdene til rette for minnelige løsninger, men partene skal ikke utsettes for press til å inngå
forlik.
4. Integritet
En dommer skal opptre på en måte som ikke er egnet til å skade den alminnelige tilliten til
domstolens eller dommerstandens anseelse. En dommer skal ikke for seg selv eller andre motta
gaver eller andre fordeler som kan settes i forbindelse med utøvelsen av dommergjerningen.
5. Likebehandling
En dommer skal ivareta hensynet til likebehandling av parter og øvrige aktører som opptrer for
domstolen. En dommer skal bygge på saklige hensyn ved tildeling av oppdrag for domstolen.
6. Korrekt opptreden
En dommer skal holde en saklig tone og opptre verdig og korrekt overfor alle som dommeren har
med å gjøre i embetsutøvelsen. Dommeren skal påse at meddommere deltar som fullverdige
medlemmer av retten. Dommeren skal vise respekt for de oppgavene advokater og representanter
for påtalemyndigheten har i rettspleien. En advokat skal ikke identifiseres med sin klient.
7. Utforming av rettslige avgjørelser
Ved utformingen av rettens avgjørelser må dommeren vise tilbørlig respekt overfor alle involverte
så langt det er forenlig med kravet til en dekkende begrunnelse.
8. Diskresjon
En dommer skal – foruten å overholde lovbestemt taushetsplikt – utvise diskresjon om sensitive
forhold som dommeren får kjennskap til i sitt virke og skal ikke bruke slik informasjon til noe
formål som ligger utenfor dommergjerningen.
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En dommer skal utad bevare taushet om rettens rådslagning og stemmegivning for lukkede dører.
En dommer skal ikke meddele avgjørelsen før den er avsagt.
9. Kompetanse
En dommer skal vedlikeholde og forbedre sine faglige kunnskaper og ferdigheter.
10. Effektivitet
En dommer skal utføre sin dommergjerning effektivt og med rimelig hurtighet, så langt det er
forenlig med kravene til forsvarlig saksbehandling og faglig kvalitet. Når det oppstår forsinkelser
av betydning, skal de partene som er berørt underrettes om dette.
11. Ytringer m.m.
En dommer har som enhver annen ytringsfrihet, religionsfrihet og organisasjonsfrihet, men en
dommer skal ved utøvelsen av slike rettigheter ta hensyn til dommerembetets verdighet og
domstolens upartiskhet, nøytralitet og uavhengighet. En dommer bør utvise forsiktighet ved omtale
av saker som er under behandling i domstolene, og av egne rettsavgjørelser.
12. Dommerens forhold til media
En dommer skal vise respekt for medias oppgaver, herunder med å gi offentligheten informasjon
om saker som behandles i domstolene.
13. Dommerens forhold utenfor tjenesten
En dommer skal også utenfor tjenesten opptre slik at atferden ikke er egnet til å skade respekten for
eller tilliten til domstolene. En dommer må ikke gjøre bruk av dommertittelen når slik bruk kan
oppfattes som en sammenblanding av roller eller hvor det for øvrig ikke er saklig grunn til det.
En dommer må vise forsiktighet med å gi råd eller på annen måte engasjere seg i andres rettstvister.
14. Fratrådte dommere
En fratrådt dommer bør unngå atferd som kan oppfattes som uheldig utnyttelse av dommertittelen.
15. Inngrepsansvar
En dommer som blir kjent med overtredelser av disse etiske prinsipper begått av en kollega, bør ta
dette opp på en passende måte, og gripe inn dersom overtredelsen er vesentlig.
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