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EKSAMENSOPPGAVE 

JUS4111 – Metode og etikk 

Vår 2019 

Dato: Fredag 31. mai 2019 

Tid: Kl. 10:00 – 14:00 

 

 

Del I Etikk (beregnet tid 2 timer) 

 

Peder Ås var den ledende politikeren i Sosialistisk Klimaparti og statsråd i Justisdepartementet med 

ansvar for «innvandring, integrering og multikultur». Peder hadde alltid vært et mål for reaksjonære 

krefter på ytterste høyrefløy, ikke minst fra miljøet rundt teateret White Box, som ville belyse Ås’ 

politikk på innvandringsfeltet gjennom det nye stykket «Det store sviket». Til oppsetningen hadde 

teatergruppen i skjul tatt en rekke bilder og videoopptak av Ås og Kirkeruds felles bolig, som lå i et 

tilbaketrukket og velstående villaområde i Oslo. Dette ble kryssklippet med videoopptak fra de 

områdene av byen som ifølge White Box-miljøet måtte bære kostnadene for Ås’ 

innvandringsliberale uforstand. Materialet ble akkompagnert av en mørk og guffen stemme som bar 

bud om det norske velferdssamfunnets undergang. Teaterstykket fikk stor oppmerksomhet og ledet 

til at Peder og hans familie mottok en rekke trusselbrev og utallige ufyselige meldinger fra ulike 

nettroll. Ås’ bolig ble også utsatt for hærverk. 

  

Marte Kirkerud, Peders samboer, taklet forståelig nok ikke truslene og hærverket, og hun ble 

sykemeldt. Kirkerud mente det ble tatt alt for lett på truslene mot Peder. For at politiet virkelig 

skulle skjønne alvoret, tenkte hun det var nødvendig «å hjelpe litt til». I ly av nattens mørke snek 

Kirkerud seg ut og tagget ordene «kommunist» og «landssviker» med store bokstaver på sin egen 

husvegg. Det hun ikke visste var at Politiets sikkerhetstjeneste overvåket boligen for å avdekke 

hvem som truet Ås. Politiets sikkerhetstjeneste ville avhøre Kirkerud og ransake boligen for å ta 

beslag i hennes PC. Datamaskinen kunne inneholde digitale bevis som avklarte om Kirkerud hadde 

fabrikkert alle truslene og om det fortsatt var fare for minister Ås. Spørsmålet var hvordan man 

skulle gå frem overfor Kirkerud: Et alternativ var å gå hardt og spektakulært til verks ved å troppe 

opp med tjenestebiler og i uniform, pågripe Kirkerud i dagslys foran både presse og naboer for så å 

ransake huset, avhøre Kirkerud og til slutt holde en storslått pressekonferanse for å redegjøre for 

siktelsen mot Kirkerud. Et mer skånsomt alternativ var å etterforske saken mot Kirkerud i det stille 

ved å innkalle henne til avhør, konfrontere henne med opplysningene og så ransake boligen – alt 

skjult for offentligheten inntil truslene mot Ås var oppklart og Kirkeruds sak kunne avgjøres. 
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Statsadvokat Thomasine Sjøberg var saksansvarlig og vurderte begge alternativene som effektive 

for å oppklare både straffesaken mot Kirkerud og hvor truslene mot Ås stammet fra. Det var 

fordeler og ulemper med begge fremgangsmåter. Rettslig sett var begge forsvarlige. Valget av 

fremgangsmåte ville uansett være i samsvar med regler i straffeprosessloven, Grunnloven og 

internasjonale menneskerettighetskonvensjoner.  

 

Sjøberg mente derfor at valget mellom alternativene måtte bero på en etisk vurdering i lys av de 

spesielle omstendighetene i saken. Sjøberg tok utgangspunkt i riksadvokatens rundskriv nr. 2/2017 

om etiske retningslinjer for medarbeidere i påtalemyndigheten, se vedlegg. I rundskrivet stod det 

tross alt at det «forventes at enhver statsadvokat, politijurist og kontoransatt gjør seg kjent med 

innholdet i de etiske retningslinjene og hensyntar disse i den praktiske oppgaveløsningen». 

  

Statsadvokat Sjøberg var i tvil om den etiske vurderingen. Hun spurte derfor statsadvokat Erika 

Sæther til råds. Sæther sa at de etiske retningslinjene noen ganger var til hjelp, men at de ikke ga 

veiledning i det aktuelle tilfellet. Når rettsreglenes detaljerte krav til påtalejuristers 

myndighetsutøvelse var oppfylt, var det ikke rom for å la valget bero på luftig etisk spekulasjon 

med utgangspunkt i uklare retningslinjer.  Å gjemme seg bak påtalemyndighetens etiske 

retningslinjer når verken rettsregler eller profesjonsetikken gir et klart svar, var uetisk 

ansvarsfraskrivelse og flukt fra det alvoret som følger med embetsplikten, advarte statsadvokat 

Sæther. Hun la til at Sjøberg måtte ha ryggrad til å ta en beslutning og stå for den. 

  

Dette skremte statsadvokat Sjøberg, og hun ba om et møte med riksadvokat Tora Busk for å 

diskutere saken. Riksadvokaten sa at de etiske retningslinjene aldri la føringer for utøvelsen av 

påtaleskjønnet. De handlet kun om å følge loven og tenke seg om. Det var ikke meningen at 

rundskrivet skulle ha noen praktisk betydning. Et etisk regelverk var bare noe som tidsånden krevde 

at alle måtte ha. I enkelte situasjoner var det også hensiktsmessig å vise til rundskrivet og si at man 

«tok etikken på alvor», for slik å verne påtalemyndigheten mot ekstern kritikk. 

  

1. Analyser og vurder holdbarheten av statsadvokat Sæther og riksadvokat Busks ulike 

argumenter for at profesjonsetikken ikke ga veiledning for valg av fremgangsmåte i saken 

mot Kirkerud. 

  

Statsadvokat Sjøberg ble forvirret av Sæther og Busks synspunkter, men hun måtte nå avgjøre 

hvordan man skulle gå frem i saken mot Kirkerud. Da valget av alternativ rettslig sett var et helt 

åpent spørsmål og de etiske retningslinjene heller ikke pekte ut en løsning, fryktet Sjøberg at hennes 
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egne fordommer skulle bli tungen på vektskålen. Etter Sjøbergs oppfatning var det da mer rettferdig 

å la tilfeldighetene få rå, og hun kastet derfor terning. 

  

2. Gi en profesjonsetisk vurdering av statsadvokat Sjøbergs metode for å avgjøre valget av 

fremgangsmåte overfor Marte Kirkerud. 

  

Av terningkastet fulgte det at statsadvokat Sjøberg skulle velge den skånsomme fremgangsmåten 

overfor Kirkerud. Rett før statsadvokat Sjøberg skulle formidle beslutningen, ringte riksadvokat 

Busk. Busk instruerte Sjøberg om isteden å velge den harde og spektakulære metoden. 

Riksadvokaten mente dette kunne bidra til å undergrave oppslutningen om Sosialistisk Klimaparti, 

som etter riksadvokatens mening førte en farlig og snillistisk politikk på justisfeltet. Sjøberg ble helt 

satt ut. Busk var tross alt sjefen hennes og en svært erfaren påtalejurist, men hva skulle hun gjøre, 

spurte hun seg selv. 

  

3. Drøft om statsadvokat Sjøberg bør rette seg etter riksadvokat Busks instruks eller motsette 

seg den? 

  

 

 

Del II Metode (beregnet tid 2 timer) 

 

1. På hvilke ulike måter kan man bruke Høyesteretts avgjørelser som argument for en rettsregel? 

2. Hvilke grunner taler for og imot at Høyesterett uttaler seg mer generelt om rettsspørsmål enn 

det som er strengt nødvendig for å avsi dom? 

  

 

Både del I og del II skal besvares og teller like mye ved bedømmelsen. 

  

  

Vedlegg: Utdrag fra riksadvokatens rundskriv nr. 2/2017 
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*** 

 

 

Oslo, våren 2019 

Anders Løvlie 

Faglig eksamensleder 

 

 

 

 


