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Sensorveiledning til eksamensoppgave i etikk høst 2012  

– redigert etter gjennomgang av utkast på sensormøte den 12. desember 2012 

 

Fakultetet har uttalte følgende om faget etikk høsten 2012: 

 

Metode og etikk omhandler de rettslige og etiske normer som styrer juridisk argumentasjon 

og juristers yrkesatferd. Etikklæren omhandler de utfordringer som for jurister generelt er 

knyttet til anvendelsen av rettskildeprinsippene, argumentasjon og opptreden, samt sentrale 

yrkesetiske krav i de vanligste juristprofesjoner. 

 

I. Læringskrav 

Målet for studiet i yrkesetikk er i følge fakultetet at kandidatene:   

 blir bevisst hvilke etiske krav som gjelder for hvordan man i forskjellige juridiske 

profesjoner kan anvende rettskildene og argumentere for rettslige løsninger.  

 får godt kjennskap til hvilke etiske regler og retningslinjer som gjelder for de sentrale 

juristprofesjoner.  

 reflekterer over hva som er de etiske utfordringer for jurister i forskjellige roller og 

hvorfor det både er etisk riktig og i det lange løp faglig klokt å følge de yrkesetiske 

normer.  

 erverver en bevissthet om og forståelse for hvilke faktiske og mentale prosesser som kan 

påvirke jurister til å fravike de etiske krav.  

 

II. Pensum: 

Hovedlitteratur 

 Graver, Hans Petter: hva er rett (Universitetsforlaget 2011) s. 58-69 og s. 98-140.  

 Luban, David: Integrity: Its causes and cures. Fordham law review, Volum 72, s. 279-

310. 

 Juss og etikk (Universitetsforlaget 2005) s. 15-86, s. 109-128 og s. 150-170.  

 Etiske retningslinjer for statstjenesten - med kommentarer, FAD 2005.  

Tilleggslitteratur 

 Tranøy, Knut Erik: Det åpne sinn. Moral og etikk mot et nytt årtusen, 

Universitetsforlaget, 1998. 

 Wilhelmsen, Jan-Fredrik og Geir Woxholth: Juristetikk, Gyldendal, Oslo 2003. 

 Leijonhufvud, Madeleine: Etiken i juridiken, Norstedts juridik, Stockholm 2007.  

 

III Temaets plassering i forhold til pensum 

Oppgaven reiser tre hovedproblemstillinger som hver inkluderer flere etiske og rettslige 

spørsmål. De spørsmål som skal besvares i oppgaven er samlet godt dekket gjennom 

forkunnskaper, pensum og undervisning og fremstår som sentrale i forhold til fagets 

læringskrav. Kandidatene skal blant annet i henhold til læringskravene kunne vise god 

kjennskap til hvilke etiske regler og retningslinjer som gjelder for sentrale juristprofesjoner. 

Kandidatene skal videre være kjent med sentrale forvaltningsrettslige prinsipper. Fram til 

høsten 2012 har det blitt undervist i metode og etikk (JUS4111) på 7 semester, 4 avdeling, 

mens strafferett og straffeprosess (JUS4211) har blitt undervist i på 8 semester. Det er vedtatt 

å bytte dette om fra våren 2013. Det kan derfor ikke forventes at kandidatene drøfter de 

strafferettslige og straffeprosessuelle problemstillingene som oppgaven reiser. 
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IV Krav til innholdet i besvarelsen 

 

1) Gi en profesjonsetisk vurdering utfra de relevante reglene i vedlagte regelverk av 

Marte Kirkeruds aviskronikk i 1998 

 

Oppgavens tema er statsansattes ytringsfrihet og mulige begrensninger i denne, herunder 

balansen mellom ytringsfrihet og lojalitetsplikt, samt statsansattes plikt til å rapportere 

og/eller varsle om kritikkverdige forhold internt.  

  

Etiske retningslinjer for statstjenesten – status og anvendelsesområde 

Spørsmålsstillingen i oppgaveteksten kan oppfattes dithen at det er en forutsetning at etiske 

retningslinjer for statstjenesten kommer til anvendelse. Etter min oppfatning bør man likevel 

forvente at kandidatene vurderer retningslinjenes status og anvendelsesområde i relasjon til 

Marte Kirkeruds posisjon som ansatt i barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). 

 

Etiske retningslinjer for statstjenesten skal gjelde generelt for hele statstjenesten, noe som i 

følge retningslinjenes forord innebærer at alle statlige forvaltningsorganer er omfattet. Et 

hvert organ for stat eller kommune regnes som forvaltningsorgan, jf forvaltningsloven § 1, 

annet punktum. Etiske retningslinjer for statstjenesten er ikke begrenset til å gjelde jurister i 

forvaltningen, men gjelder alle som utøver tjenesteyting og myndighetsutøvelse på vegne av 

statstjenesten.  

 

Staten har det overordnede ansvaret for at befolkningen gis nødvendig spesialisthelsetjeneste 

(jf spesialisthelsetjenesteloven § 2-1) og BUP er en del av spesialisthelsetjenesten. Det statlige 

eierskapet til spesialisthelsetjenesten er delt inn i regionale helseforetak som staten eier. De 

regionale helseforetakene eier de enkelte helseforetak i regionen. Helseforetaket som BUP i 

Lillevik tilhører er Marte Kirkeruds arbeidsgiver.   

 

Det kan imidlertid problematiseres hvorvidt BUP utøver forvaltningsvirksomhet. De etiske 

retningslinjene for statstjenesten får imidlertid også anvendelse når statsansatte bedriver 

tjenesteyting ifølge forordet. Ansatte i BUP omfattes derved av etiske retningslinjer for 

statstjenesten uavhengig av om BUP utøver forvaltningsvirksomhet.. Marte Kirkeruds 

profesjon er ikke kommentert i faktum. Det er imidlertid opplyst at hun har et 

behandleransvar for Peder Ås og andre profesjonsetiske regler vil kunne komme parallelt til 

anvendelse (etiske regler for leger, psykologer etc.). 

 

Ytringsfrihet 

I diskusjonen bør ytringsfrihetens grunnleggende karakter og betydning for et demokratisk 

samfunn slås fast. Det er en fordel om kandidatene viser til ytringsfrihetens hjemmelsgrunnlag 

som følger av EMK art 10, jf menneskerettslovens § 2, og av Grunnlovens § 100. I 

diskusjonen bør det presiseres at statsansatte som hovedregel har ytringsfrihet, og at offentlig 

kritikk er en viktig del av den demokratiske kontrollen med forvaltningen, blant annet for å 

kunne avdekke en ukultur innad eller mellom statlige og/eller kommunale organer. Dette 

følger også av § 3-3 i de etiske retningslinjene for statstjenesten, som slår fast at statsansatte 

har en grunnleggende rett til å ytre seg kritisk om statens virksomhet og alle andre forhold. 

Kandidatene bør nevne betydningen av at statsansatte engasjerer seg i samfunnsspørsmål og i 

samfunnsdebatten på en fri og åpen måte.  

 

I diskusjonen bør det vises til etiske retningslinjer for statstjenesten pkt. 1.1 som slår fast at 

den enkelte statsansatte plikter å ta hensyn til innbyggernes interesser, og at det er 
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innbyggerne statstjenesten er til for. Kandidatene kan påpeke at allmennheten gjennom 

prinsippene om åpenhet og innbyggernes kontroll med forvaltningen har krav på innsyn i 

kritikkverdige forhold i forvaltningen. Det kan i denne sammenheng også vises til 

offentleglova (§ 1 jf § 2) og det bør vises til etiske retningslinjer for statstjenesten pkt. 3.1, 

hvor det slås fast at allmennheten skal kunne få innsikt i hvordan staten skjøtter sine 

oppgaver. Kandidatene bør videre fremheve at staten har en aktiv opplysningsplikt i henhold 

til etiske retningslinjer for statstjenesten pkt. 3.2 og drøfte om den beskrevne situasjonen gir 

Marte Kirkerud grunn til å gå utenfor virksomheten med sine synspunkter på artiklene til 

journalist Lars Holm. Det kan stilles spørsmål ved om Marte Kirkeruds kronikk er egnet til å 

gi et mer korrekt bilde av situasjonen og hvorvidt artiklene til Lars Holm fremstår som 

villedende for leseren dersom de ikke blir uimotsagt. 

 

Kandidatene bør i diskusjonen inkludere betydningen av Marte Kirkeruds signatur av 

kronikken. Det bør drøftes hvorvidt uttalelsene står for Marte Kirkeruds egen regning.  

Ytringsfriheten står langt sterkere dersom det dreier seg om Marte Kirkeruds personlige 

uttalelser og at det fremkommer klart av kronikken at det er hennes egne meninger, 

sammenliknet med om hun signerer som ansatt i BUP. Det kan også diskuteres om det har 

noen betydning for tolkingen av ytringsfriheten at kronikken ble publisert i en regional avis 

og ikke i en landsdekkende avis. Betydningen av ytringenes sannhetsverdi bør inkluderes i 

diskusjonen, da sanne ytringer vil ha en etisk sterkere beskyttelse mot begrensninger i 

ytringsfriheten enn ytringer det er knyttet tvil eller uenighet om. 

 

Det bør i besvarelsene fremheves at det er begrensninger i ytringsfriheten som må begrunnes 

særskilt. Det bør videre slås fast at eventuelle begrensninger i ytringsfriheten skal være 

relevante og saklige og ikke gå lengre enn det nødvendige.  

 

Begrensninger i ytringsfriheten 

I diskusjonen må det redegjøres for sammenhengen mellom lojalitetsplikten og muligheten for 

statsansatte til å ytre seg fritt, og kandidatene må drøfte om lojalitetsplikten i dette tilfellet 

tilsier en relevant og saklig innskrenkning av ytringsfriheten. Kandidatene bør i diskusjonen 

slå fast at lojalitetsplikten er et alminnelig kontraktsrettslig prinsipp og at arbeidstaker skal 

opptre i samsvar med virksomhetens interesser. I denne sammenheng bør kandidatene nevne 

lydighetsplikten som følger av etiske retningslinjer for statstjenesten pkt. 2.1, og at denne 

innebærer at statsansatte plikter å følge de rettslige regler og etiske retningslinjer som gjelder 

for virksomheten.  

 

Det bør i diskusjonen tas opp at lojalitetsplikten medfører at en arbeidstaker skal opptre i 

samsvar med virksomhetens interesser og at en arbeidstaker ikke uberettiget skal omtale 

arbeidsgiver eller virksomheten på en negativ måte. Det kan også vises til etiske retningslinjer 

for statstjenesten pkt. 1.2 som slår fast at den enkelte ansatte plikter å ikke skade statens 

omdømme. Kandidatene bør i diskusjonen ta opp berettigelsen av Marte Kirkeruds negative 

omtale av egen arbeidsgiver, herunder valg av formuleringer/språkbruk.  

 

Det er positivt om kandidatene i drøftelsen av lojalitetskravet påpeker at en statsansatt kan ha 

en plikt til å sette seg utover ordre og dermed forkaste hele det samfunnssyn og 

samfunnssystem som de er en del av. Historisk er Nürnbergprosessen og det norske 

rettsoppgjøret etter krigen eksempler på dette (se Wilhelmsen og Woxholth 2003). Den 

kritikken Marte Kirkerud publiserer fremstår langt på vei som systemkritikk. I drøftelsen av 

om det var berettiget av Marte å sette seg utover det som isolert må antas å følge av 

lojalitetsplikten kan kandidatene trekke fram prinsippet om faglig uavhengighet som følger av 
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etiske retningslinjer for statstjenesten pkt. 5.1 og herunder statsansattes plikt til å reise faglig 

begrunnede innvendinger til etablert praksis der det måtte være nødvendig.  

 

I diskusjonen bør kandidatene drøfte Marte Kirkeruds posisjon som arbeidstaker i BUP. 

Barnevernstjenesten er den som etter pasient- og brukerrettighetsloven § 4-4 fjerde ledd 

samtykker til den helsehjelp som Marte Kirkerud har hatt ansvaret for å gi Peder Ås. 

Kronikken synes å være generell i sin form og ikke omhandle Peder Ås. Likevel er det av 

betydning at Marte Kirkerud har et løpende behandlingsansvar for et av barna som omtales i 

Lars Holms artikkelserie om unge pøbler, og det bør diskuteres hvorvidt et pågående 

behandlingsansvar i seg selv begrunner en relevant og saklig innskrenkning i ytringsfriheten i 

denne sammenheng.  
 

Meldeplikt og varsling 

Kandidatene bør i diskusjonen ta opp Marte Kirkeruds plikt til å melde fra til arbeidsgiver om 

forhold vedkommende er kjent med og som blant annet kan påføre omgivelsene tap eller 

skade, jf. etiske retningslinjer for statstjenesten pkt. 2.2. Det bør videre drøftes om de forhold 

eller misligheter som Marte Kirkerud trekker fram i sin kronikk er så alvorlige at de burde 

vært tatt opp med arbeidsgiver. I denne sammenheng er det egen ledelse Marte Kirkerud blant 

annet mener burde gå, og det vil da være naturlig at hun, dersom forholdet er reelt og alvorlig 

nok, rapporterer dette til andre overordnede som her vil være ledelsen av helseforetaket.  

 

Statsansattes plikt til å ta opp forhold internt før varsling finner sted, jf etiske retningslinjer 

for statstjenesten pkt. 3.4 må drøftes. Kandidatene bør drøfte Kirkeruds bruk av media i lys av 

andre handlingsalternativ, herunder intern rapportering og eventuelt bruk av Helsetilsynet. I 

diskusjonen kan det påpekes at de etiske retningslinjene for statstjenesten ikke er presise eller 

absolutte men angir rettslige standarder, og at Marte Kirkerud under enhver omstendighet 

burde ha undersøkt internt om det er akseptabelt å publisere en kronikk av nevnte innhold før 

den ble sendt inn. I diskusjonen bør det også påpekes at Marte Kirkerud burde ha vurdert om 

forholdet objektivt sett må vurderes som alvorlig, og hun burde ha vurdert egne motiver for 

varslingen.  

 

Konsekvenser av brudd på etiske retningslinjer for statstjenesten 

Det er videre positivt om kandidatene sier noe om konsekvensene av mulige brudd på etiske 

retningslinjer for statstjenesten. Publisering av kronikken vil neppe medføre brudd på noen 

lover eller andre formelle regler. Handlinger i strid med de etiske retningslinjene for 

statstjenesten medfører ikke egne sanksjoner, men kan bli tillagt vekt i en personalsak 

forutsatt at de etiske reglene var gjort kjent for den som handler i strid med dem. 

 

 

2) Gi en profesjonsetisk vurdering utfra de relevante reglene i vedlagte regelverk av 

Hans Tastads utøvelse av sin forsvarerrolle 

 

Regler for god advokatskikk og retningslinjer for forsvarere - anvendelsesområde og 

trinnhøyde 

Kandidatene bør presisere anvendelsesområde og trinnhøyde for både regler for god 

advokatskikk og retningslinjer for forsvarere. Regler for god advokatskikk gjelder alle 

advokater uavhengig av medlemskap i den norske advokatforening, og de har trinnhøyde som 

forskrift da de er inntatt i advokatforskriftens kapittel 12 med hjemmel i domstolsloven 

kapittel 11. Brudd på regler for god advokatskikk er grunnlag for disiplinære følger for 

advokaten, jf regler for god advokatskikk pkt. 1.1 siste punktum. Retningslinjer for forsvarere 
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gjelder kun forsvarere som er medlemmer av advokatforeningen. Det er ikke oppgitt i faktum 

hvorvidt Hans Tastad er medlem av advokatforeningen. Det er positivt om kandidatene er 

oppmerksom på dette og deretter forutsetter at Tastad er medlem av advokatforeningen og at 

retningslinjene således kommer til anvendelse. 

 

Retningslinjene er en utdypning av regler for god advokatskikk, men er ikke en del av 

advokatforskriften. Brudd på retningslinjer for forsvarere gir ikke grunnlag for disiplinære 

følger da retningslinjene ikke er en del av advokatforskriften. Brudd på retningslinjer for 

forsvarere vil i mange situasjoner også medføre brudd på regler for god advokatskikk.  

 

Rollemoral 

Kandidatene må slå fast at Hans Tastad plikter å utøve advokatvirksomhet i samsvar med 

«god advokatskikk», jf domstolsloven § 224, og at innholdet i ”god advokatskikk” 

fremkommer av nevnte lovhjemmel og regler for god advokatskikk. 

 

En advokat skal fremme rett og hindre urett, jf regler for god advokatskikk pkt. 1.2. Det er 

positivt om kandidatene drøfter Hans Tastads rollemoral i et institusjonelt perspektiv hvor 

systemet som helhet skal fremme rett og hindre urett. Rollemoralen kan videre vurderes på 

bakgrunn av allmennmoralen, og det er en styrke om kandidatene påpeker når rollemoralen 

beveger seg utover allmennmoralen og begrunner hvorfor dette er nødvendig. Kandidatene vil 

da kunne beskrive hvordan rollemoralen kan komme i konflikt med egen moral, samt hvilke 

faktiske og mentale prosessen som kan påvirke advokaten til å fravike etiske krav. 

 

Ivaretakelse av klientens interesser 

Advokatens oppgave, ”å fremme rett og hindre urett”, presiseres i regler for god advokatskikk 

pkt 1.2 annet avsnitt følgende, og kandidatene må drøfte disse. Advokaten plikter innenfor 

lovens rammer og etter beste evne å ivareta sine klienters interesser (partisanprinsippet). Det 

følger parallelt av retningslinjer for forsvarere at en forsvarer lojalt skal ivareta sin klients 

interesser og påse at klientens rettigheter blir håndhevet, jf retningslinjer for forsvarere pkt. 

2.3 og pkt. 2.1.  

 

Kandidatene må drøfte om Hans Tastad fremmer sin klients interesser. Hva som er i klientens 

interesser er ofte en sammensatt vurdering. En side av denne vurderingen følger av 

presiseringen i regler for god advokatskikk pkt 1.2 om at advokaten ikke bør identifisere seg 

med sin klient. Det følger også av retningslinjer for forsvarere pkt. 2.2 at forsvareren ikke skal 

identifisere seg med sin klient. Identifikasjon med klienten kan komme i strid med Hans 

Tastads plikt til å være uavhengig. Hans Tastads råd og handlinger skal ikke påvirkes av 

uvedkommende hensyn, jf regler for god advokatskikk pkt 2.1.1. Kandidatene bør se 

sammenhengen mellom advokatens evne til å fremme klientens interesser og advokatens evne 

til å unngå å identifisere seg med klient og til å opptre uavhengig i sin rådgivning. Objektiv 

rådgivning er god rådgivning, hvilket igjen tjener klientens interesser. Engasjement for 

klientens sak må ikke gå over i en identifikasjon med tiltalte eller i vurderinger preget av 

irrasjonelle hensyn.  

 

Forsvarerens kontakt med vitnet 

Kandidatene bør drøfte Hans Tastads kontakt med Marte Kirkerud. Det bør slås fast at 

kontakten mellom Tastad og Kirkerud fant sted forut for hovedforhandlingen (retningslinjer 

for forsvarere kapittel 4 kommer derfor ikke til anvendelse). På dette stadiet av saken bør 

forsvareren bare i særlige tilfelle selv foreta undersøkelser, idet han i utgangspunktet er 

henvist til å begjære etterforskningsskritt når det gjelder skyldspørsmålet, jf retningslinjer for 
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forsvarere pkt. 3.3 annet avsnitt. Kandidatene bør drøfte om Hans Tastads kontakt med Marte 

Kirkerud utgjør et slikt særlig tilfelle. For Hans Tastads tilfelle, hvor det nær sagt er ingenting 

som taler til klientens fordel, vil det være naturlig at han som forsvarer foretar undersøkelser 

og fører straffeutmålingsvitner. 

 

Kandidatene bør også vise til retningslinjer for forsvarere pkt. 3.5 som slår fast at forsvareren 

har adgang til å henvende seg til enhver som kan bidra til sakens opplysning. Sistnevnte 

bestemmelse slår fast i annet avsnitt at en forsvarer ved kontakt med vitner skal opptre 

hensynsfullt og unngå utilbørlig påvirkning. En forsvarer må heller ikke medvirke til noen 

form for uredelighet, jf retningslinjer for forsvarere pkt. 2.4. Regler for god advokatskikk, jf 

pkt 2.2, slår fast at en advokat er avhengig av tillit i sin virksomhet og at dette kun kan oppnås 

når advokatens hederlighet og integritet er hevet over tvil. Kandidatene må drøfte Tastads 

kontakt med Kirkerud i henholdt til etiske retningslinjer for forsvarere pkt. 3.5 og pkt. 2.4 og i 

henhold til regler for god advokatskikk pkt 2.2. 

 

 

3) Gi en profesjonsetisk vurdering utfra de relevante reglene i vedlagte regelverk av 

sorenskriver Bergs behandling av Lars’ begjæring om domsutskrifter 

 

Etiske prinsipper for dommer atferd – anvendelsesområde 

Kandidatene bør slå fast at etiske prinsipper for dommeratferd gjelder for alle fagdommere 

både i og utenfor den dømmende virksomhet, jf. etiske prinsipper for dommeratferd pkt.6 og 

13. Kravet til korrekt og tillitvekkende opptreden gjelder all embetsutøvelse. Lars Holm 

oppsøker sorenskriver Berg som profesjonsutøver/dommer og kandidatene må slå fast at de 

etiske prinsippene for dommeratferd skal danne grunnlag for hvordan sorenskriver Berg møter 

Lars Holm. 

 

God dommerskikk  

Oppgaven legger opp til at kandidatene må drøfte sorenskriver Bergs uttalelser og opptreden i 

møte med Lars Holm. I drøftelsen må kandidatene presisere at det er et grunnleggende krav at 

en dommer skal opptre i samsvar med ”god dommerskikk” jf etiske prinsipper for 

dommeratferd pkt. 1 og domstolloven § 236 første ledd.  

 

Innholdet i standarden ”god dommerskikk” må utdypes ved anvendelse av de etiske 

prinsippene for dommeratferd med særlig vekt på viktigheten av at dommerens atferd skal 

fremme den alminnelige tilliten til domstolene.  Kandidatene bør i denne drøftelsen inkludere 

etiske prinsipper for dommeratferd pkt. 4 som slår fast at en dommer skal opptre på en måte 

som ikke er egnet til å skade den alminnelige tilliten til domstolens eller dommerstandens 

anseelse, og pkt 6, som i første avsnitt slår fast at en dommer skal holde en saklig tone og 

opptre verdig og korrekt overfor alle som dommeren har med å gjøre i embetsutøvelsen.  

Kandidatene bør også vise til etiske prinsipper for dommeratferd pkt. 11 som slår fast at en 

dommer som ytrer seg skal ta hensyn til dommerembetes verdighet og domstolens 

upartiskhet, nøytralitet og uavhengighet. 

 

Dommerens forhold til media 

Det følger av læringsmålene at kandidatene blir bevisst hvilke etiske krav som gjelder for 

hvordan man i forskjellige juridiske profesjoner kan anvende rettskildene og argumentere for 

rettslige løsninger.  
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Drøftelsen av sorenskriver Bergs behandling av Lars Holms begjæring om domsutskrifter gir 

kandidatene mulighet til å vise sammenhengen mellom rettsregler og sentrale etiske 

prinsipper. I drøftelsen bør kandidatene inkludere etiske prinsipper for dommeratferd pkt. 12 

som slår fast at en dommer skal vise respekt for medias oppgaver, herunder gi offentligheten 

informasjon om saker som behandles i domstolene. Kandidatene bør i drøftelsen inkludere 

hensyn til allmennhetens behov for offentlighet i rettspleien.  

 

Kandidatene kan vise til straffeprosessloven § 28 som regulerer muligheten for utskrift av 

rettsbøker i en straffesak som retten har avsluttet behandlingen av. Det skal premieres.  

 

Klage og disiplinærordning for dommere   

Kandidatene bør drøfte om journalist Lars Holm har anledning til å klage sorenskriver Berg 

inn for Tilsynsutvalget for dommere. Kandidatene kan i denne sammenheng vise til 

domstolloven § 237 nr. 1 og drøfte om Holm er en person som er berørt av en overtredelse av 

domstolloven § 236 selv om han ikke er knyttet direkte til en sak for domstolen. Det skal 

premieres.  

 

Kandidatene bør drøfte om sorenskriverens oppførsel overfor journalisten kan ses på som et 

forhold som finner sted i eller utenfor tjenesten, jf. domstolloven § 237 annet ledd. 

Forsømmelser som gjelder forhold som finner sted utenfor tjenesten kan kun departementet, 

domstolsadministrasjonen og domstolslederen ved den domstolen som dommeren er tilknyttet 

klage inn for tilsynsutvalget. 

 

Det er positivt om kandidatene viser til at domstolen er en del av et institusjonelt system som 

samlet skal fremme rett og hindre urett, og at et slikt perspektiv blant annet begrunner behovet 

for at dommeren opptrer profesjonelt og i henhold til etiske prinsipper for dommeratferd. 

 

V. Vurdering av besvarelsene 

De etiske problemstillingene som eksamensoppgaven reiser skal være kjent for studentene 

gjennom pensum og de obligatoriske kursene i yrkesetikk. Oppgaven er i kjernen av de 

læringskrav som følger av fagbeskrivelsen. Kandidatene har som nevnt ennå ikke fått 

undervisning i strafferett og straffeprosess.  

 

Kandidatene har fire timer på besvarelsen. Kandidater som evner å fordele jevnt den 

tilgjengelige tiden på de tre hovedproblemstillingene som følger av oppgaveteksten, bør etter 

min oppfatning honoreres.  

 

I forhold til hvert hovedspørsmål bør kandidatene i en avveining eller oppsummering komme 

til en konklusjon som uttrykker en logisk slutning i forhold til hvordan de har vektet de 

kryssende hensynene.  

 

Kandidatene bør under hver hovedproblemstilling tilkjennegi hva som skal drøftes. Dette 

viser oversikt og vil trolig gjenspeile seg i oppgavens struktur/disposisjon. En sterk oppgave 

er avhengig av en god disposisjon. 

 

Kandidater som klarer å beskrive rollemoralen i et institusjonelt perspektiv samt 

rollemoralens plassering i forhold til allmennmoralen bør få uttelling for dette. Det bør 

imidlertid etter min oppfatning være tilstrekkelig at kandidatene evner å vurdere rollemoralen 

i lys av oppgaven den særskilte juristrolle (her dommer og advokat) skal fylle for å oppnå 

beste karakter. Dette vil samsvare med læringskravet om å kunne reflektere over hva som er 
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de etiske utfordringer for jurister i forskjellige roller og hvorfor det både er etisk riktig og i det 

lange løp faglig klokt å følge de yrkesetiske normer.  

 

Det kan slik jeg ser det ikke forventes at kandidatene får med seg alle aspekter under hver 

drøftelse. Det bør likevel være mulig å oppnå beste karakter dersom oppgaven som helhet 

fremstår som særskilt sterk og det er mindre vesentlige punkter som ikke er drøftet. Generelt 

må kandidatenes evne til å se de problemstillinger som oppgaven reiser samt drøftelsen av 

disse være avgjørende for karaktergivningen.  

 

 

Kristiansand, 13. desember 2012 

 

 

 

Marianne K. Bahus 

Advokat  
 


