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Sverre Blandhol 

Professor dr. juris  

JURISTETIKK  

– Regelverk og etiske dilemmaer   

 

HVA ER ETIKK?  
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Hva er etikk? 

 

Aristoteles (384 – 322) 

Etikk er praktisk klokskap 

 - og handler særlig om vårt 

forhold til andre  

Moral og etikk 

• Moral 

– Oppfatninger om rett og galt. 

– Læres av forbilder, over tid. 

 

• Etikk 

– Systematisk analyse av moralske oppfatninger. 

– Læren om moral, et fag. 
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Hva etikken ber om  

• Etikk krever at vi begrunner våre valg. 

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

 

• Identifiser: 

– Hvem har vi forpliktelser overfor? 

– Hva er vi forpliktet til? 

– Hvordan skal vi håndtere konflikter? 

Hva bør man tenke på? 

Medarbeidere 

Kunder/ klienter 

Myndigheter 

Meg selv Rettskultur 

Eiere/ partnere 

Advokatstand 
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Pliktetikk og konsekvensetikk 

• Pliktetikk 

– Hvilke normer og regler er jeg bundet av? 

– Forpliktet til å velge det rette 

• Konsekvensetikk 

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

andre?  

– Forpliktet til å velge det beste  

Likhetsprinsippet  

• Likhetsprinsippet 
– Like tilfeller bør behandles likt. Forskjellsbehandling krever at 

vi kan peke på en moralsk relevant forskjell.  

 

• Prinsippet tvinger oss til å begrunne forskjellsbehandling av: 
– Gaver og bestikkelser. 

– Svarte og hvite løgner. 

– Rapporteringsplikt eller klientens beste. 

 

• En versjon av likhetsprinsippet er Den Gylne Regel; ”Gjør 
mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg”. 
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JURISTETIKK FØR OG NÅ  

1735: Forordning mot «uretvise 

Dommere og Procuratores»  

«… trettekjære Menneskers Ondskab samt 
egennyttige og uretvise Procuratorers 
Oppholdelse og Lovkroge have indviklet andre 
Undersaatter i unødvendige Processer, og gjort 
Sagerne meget forvirrede og uendelige…» 

 

«… Undersaatterne udsues, og Landet 
Oppfyldes med Urettferdighed, ublue og oftest 
falske Eder og andre derav flydende 
himmelraabende Synder.»  
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1736: Juristløftet  

 

”Aldrig vidende at ville vige fra ret og 

retfærdighet, mindre raade nogen til ufornødne 

trætter eller i anden maade med raad eller 

daad befordre nogen uretvis sag eller idræt” 

 

 

 

 

Antall praktiserende advokater i Norge 
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•Regler 

 

•Klageadgang 

 

•Kontroll 

 

•Sanksjoner 

•Holdninger 

 

•Personlig ansvar 

 

•Tillit 

 

•Omdømme  

 

•Holdninger 

 

•Personlig ansvar 

 

•Tillit 

 

•Omdømme  

•Regler 

 

•Klageadgang 

 

•Kontroll 

 

•Sanksjoner 

Juristetikk  

Juss og etikk 

 

 

REGLER OG 

RETNINGSLINJER  



26.09.2015 

8 

ADVOKATEN  

Advokater  

• Domstolsloven § 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.” 
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Regler for god advokatskikk (RGA)  

• Kap. 12 i advokatforskriften av 20. desember 

1996 nr 1161 

– Suppleres av Retningslinjer for forsvarere og 

Retningslinjer for bistandsadvokater  

Domstolenes forhold til RGA   

• Kan reglene håndheves av domstolene?  

 

• Anses som yrkesetiske regler som ikke kan 
håndheves av domstolene   
– Rt. 2000 s. 1948  

– Spørsmål om domstolene skulle nekte en advokat fra et 
firma som tidligere hadde hatt oppdrag for en klient, å 
opptre for motparten i en tvist med tilknytning til samme 
forhold 

 

• Profesjonsansvar  
– RGA gir uttrykk for bransjenormer som har relevans for 

aktsomhetsnormen  
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Disiplinærsystemet for advokater  

Advokatbevillings-

nemnden  

Advokatforeningens 

hovedstyre   

Disiplinærutvalg  

(7 stykker) 

Tilsynsrådet  Disiplinærnemnden  

Advokatetikkens grunnleggende 

verdier 

 

• Kompetanse 

• Uavhengighet 

• Hederlighet og integritet 

• ”Fair play” 

• Saklig og korrekt opptreden 

• Ytringsfrihet   
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Forholdet til klienten 

 

• Fortrolighet 

• Lojalitet 

• Interessekonflikter  

• Forsvarlig oppfølging  

• Minnelige løsninger  

• Kontraheringsfrihet og fullføringsplikt 

• Rimelig salær 
 

Samfunnsansvar  

• Fremme rett og hindre urett  

 

• Advokatrollen i det kontradiktoriske system  

 

• Samfunnsansvar utover dette?  
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DOMMEREN  

Dommerrollen og god dommerskikk  

• «En dommer er uavhengig i sin dømmende 
virksomhet. En dommer skal utføre sin 
dommergjerning upartisk og på en måte som inngir 
alminnelig tillit og respekt.»  
– Domstolloven § 55, tredje ledd  

 

• «Tilsynsutvalget kan treffe vedtak om disiplinærtiltak 
når en dommer i Høyesterett, lagmannsretten, 
tingretten, jordskifteoverretten eller jordskifteretten 
forsettlig eller uaktsomt overtrer de plikter som 
stillingen medfører, eller for øvrig opptrer i strid med 
god dommerskikk.» 
– Domstolloven § 236, første ledd  
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Dommerforsikringen  

«Jeg forsikrer at jeg samvittighetsfullt vil 

oppfylle mine plikter som dommer – at jeg vil 

handle og dømme således som jeg etter loven 

og for min samvittighet kan forsvare, og verken 

av hat eller vennskap, verken for gunst eller 

gave eller av annen årsak vike fra rett og 

rettferdighet.» 

 - Kongelig resolusjon av 10. juni 1927 

Yrkesetiske prinsipper for dommere  

• NOU 1999:19 Domstolene i samfunnet  

 

• Vedtatt i 2010, etter lang tilblivelsesprosess 

 

• Se www.domstol.no  

http://www.domstol.no/
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Etiske prinsipper for dommeradferd  

1. Følge loven, rettsordenen og god dommerskikk 

2. Uavhengighet  

3. Upartiskhet  

4. Integritet  

5. Likebehandling  

6. Korrekt opptreden 

7. Utforming av rettslige avgjørelser  

8. Diskresjon  

9. Kompetanse 

10. Effektivitet  

11. Ytringer  

12. Forholdet til media  

13. Forhold utenfor tjenesten  

14. Fratrådte dommere 

15. Inngrepsansvar   

Tilsynsutvalget for dommere  

• Opprettet 2002, jf domstolloven §§ 235-240 

 

• Hovedoppgave:  
– Avdekke forhold som er egent til å svekke tilliten til 

domstolene  

– Kan også gi generelle uttalelser om hva som omfattes 
av begrepet «god dommersikk»   

 

• Avgjørelser tilgjengelig på www.domstol.no og 
Lovdata  

http://www.domstol.no/
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Tilsynsutvalgets praksis 2002 – 2012   
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FORVALTNINGSJURISTEN  
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Rettskilder med etisk relevans/innhold  

• Forvaltningsloven  

– Bla §§ 6 habilitet, 13 taushetsplikt 

– men også en rekke andre bestemmelser  

 

• Læren om myndighetsmisbruk  

– (utenforliggende hensyn, vilkårlighet, 

forskjellsbehandling og urimelighet)  

Etiske retningslinjer for statstjenesten  

• Ikke eget regelverk for forvaltningsjurister  

– Et etisk regelverk for alle i statstjenesten  

– Kommunalt ansatte forholder seg til eventuelt 

kommunale etiske regelverk (veileder utarbeidet)  

 

• Etiske retningslinjer for statstjenesten 

– Gitt av Moderniseringsdepartementet 7. 

september 2005 

– Forarbeider i NOU 1993:15 Forvaltningsetikk  
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Etiske retningslinjer for statstjenesten  

• Hensyn til innbyggerne og til statens 

omdømme  

• Lojalitet  

• Åpenhet 

• Uavhengighet og objektivitet  

• Forhold til lovgivning og annet regelverk  

PÅTALEJURISTEN  
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Yrkesetiske regler for 

påtalemyndigheten  
• Intet eget nasjonalt yrkesetisk regelverk 

 

• Etiske normer finnes i 
– Straffeprosessloven  

– Påtaleinstruksen  

– Riksadvokatens rundskriv, jf. Rundskriv om meddelelse til 
offentligheten av 12. februar 1981 

 

• Internasjonale regler  
– Europarådets ministerkomites anbefaling «On the role of public 

prosecution in the criminal system» 
(https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=376859&Site=CM)  

– FN: «Guidelines on the Role of Prosecutors» 
(http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfProsecut
ors.aspx)  

JURISTER GENERELT  

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=376859&Site=CM
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=376859&Site=CM
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfProsecutors.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfProsecutors.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfProsecutors.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfProsecutors.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfProsecutors.aspx
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Etiske retningslinjer 
 

for Norges Juristforbunds medlemmer 
 

Vedtatt av Juristforbundets representantskap 28. november 2012 

Jurister skal:  

 

• ivareta grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper. 
 

• opptre etterrettelig og saklig. 
 

• møte andre mennesker med hensyn og respekt. 
 

• opptre ansvarlig i sin posisjon og i henhold til sin kompetanse. 
 

• legge både det faglige og etiske skjønnet til grunn i sine vurderinger. 
 

• bidra til en rettferdig prosess der alle parter får fremme  
sitt syn og blir ivaretatt. 
 

• opptre med integritet, uten tanke på egen fordel og risiko. 
 

• aldri la politisk oppfatning, etnisk bakgrunn, livssyn, kjønn eller andre 
utenforliggende hensyn påvirke sitt skjønn og sine faglige vurderinger. 
 

• være bevisst betydningen av å behandle de opplysningene  
man besitter med fortrolighet og diskresjon. 
 

• bidra til en kultur som åpner for faglige motforestillinger,  
etiske refleksjoner og bevissthet i yrkesutøvelsen. 
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HVA SÅ? ETIKK I PRAKSIS   

Er det noe butikk i dette? 

• Omdømme/passiv: 

– Hvordan skal vi 

fremstå? 

– Hvilket inntrykk vil vi 

skape? 

– Hvilke verdier gjør oss 

godt likt? 

– Hva må vi gjøre for å 

sikre oss? 

 

• Kultur/aktiv 

– Hvem er vi?  

 

– Hva kjennetegner 

oss?  

– Hvor påvirker vi mest?  

 

– Hvilket ansvar har vi?  
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Offentlighetsprinsippet 

• Offentlighetsprinsippet: 

– Er jeg villig til å forsvare denne beslutningen 

offentlig? Er jeg bekvem med at DN skriver om 

den? 

 

• Ikke det samme som 

Opportunismeprinsippet: 

– Kommer jeg til å måtte forsvare denne 

beslutningen offentlig? 

AVSLUTNING OG 

OPPSUMMERING  
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Hovedpunkter  

• De ulike juristrollene gir føringer for etikken  

 

• Advokatetikken forankret i domstolloven og RGA 

 

• Dommeretikken i stor grad forankret i prosesslovene, dessuten 
etiske prinsipper  

 

• Forvaltningsetikken også nedfelt i forvaltningloven mv., 
dessuten etiske retningslinjer for statstjenesten 

 

• Påtalejuristen, ikke eget etikkregelverk, etiske bestemmelser 
spredt i lovverket 

 

• Etikk er praksis og personlig ansvar  


