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Et viktig tillatt hjelpemiddel til eksamen er JSUs Domssamling for 4. studieår (innholdsfortegnelsen 

til domssamlingen er vedlagt denne veiledningen). 

 

Oppgaveteksten i sin helhet lyder slik:  

 

1. Analyser og vurder lagmannsrettens og Høyesteretts ankeutvalgs rettskildebruk i sa-

ken i Rt. 2012 s. 1211. (Prejudikatverdien eller vekten av kjennelsen drøftes ikke). Kjen-

nelsen følger vedlagt. 

 

Straffeloven 1902 § 7 lød i 2012 slik: 

 

§ 7. 

1. Ved offentligt Sted forstaaes i denne Lov ethvert for almindelig Færdsel bestemt 

eller almindelig befærdet Sted. 

2. En Handling ansees forøvet offentlig, naar den er forøvet ved Udgivelse af trykt 

Skrift eller i Overvær af et større Antal Personer eller under saadanne 

Omstændigheder, at den let kunde iagttages fra et offentligt Sted og er iagttaget 

af nogen der eller i Nærheden værende. 

 

2. Gjør rede for de etiske overveielser som ligger bak reglene om advokaters taushets-

plikt. 

 

Begge oppgaver skal besvares. Hovedvekten skal legges på oppgave 1. 

 
Vedlegg: 

1. Rt. 2012 s. 1211 

2. Regler for god advokatskikk (advokatforskriften kapittel 12). 

 

Til oppgave 1 

For denne oppgaven er store deler av metodelitteraturen relevant. Direkte betydning har først og 

fremst Eckhoff: Rettskildelære, 5. utg. 2001 v/ Jan E. Helgesen kap. 5 avsnitt IV, som har overskrift 

«Utvidende tolkning og analogi på legalitetsprinsippets område.» Jeg framhever også JSUs Doms-

                                                 
1
 I denne lenken henger den forlatte termen «pensum» vittig nok igjen, trass i at fakultetet ellers nytter termene «hoved-

litteratur» og «tilleggslitteratur» for å unngå at studentene får en for nærsynt holdning til det relevante læringsstoffet. 
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samling for fjerde studieår, som er tillatt hjelpemiddel (innholdsfortegnelsen til domssamlingen for-

utsettes kjent av sensorene). Her vil kandidatene finne flere eksempler på relevante rettsavgjørelser. 

 Evnen til domsanalyse er blant de sentrale læringsmålene for masterstudiet i rettsvitenskap. Kjen-

nelsens tema, lovskravets betydning som skranke for rettsanvendelsen, konkretisert til lovskravet i 

strafferetten, har vært et kjernetema i juridisk metode i mange tiår. Man må derfor kunne forvente at 

kandidatene ikke er i tvil om at dette er oppgavens tema, slik det også formuleres i reine ord i kjen-

nelsen avsnitt 7 og 10. Videre må man kunne forvente at kandidaten begrenser seg til dette temaet i 

sin redegjørelse, og ikke fortaper seg i andre temaer, f.eks. straffeprosessuelle betraktninger om an-

keutvalgets prøvingsadgang etter Strpl. § 388. 

 Sjøl om oppgavegiver har avgrenset oppgaven mot prejudikatverdi- eller vektspørsmål, er det el-

lers mer enn nok å gripe fatt i, både gjennom de argumentene (den begrunnelsen) flertallet og mind-

retallet gir for sine vota, herunder gjennom de rettsavgjørelsene som uttrykkelig påberopes, og gjen-

nom det rettskildematerialet (den rettslige argumentsituasjonen) som kandidaten ellers har oversikt 

over. 

 Siden dette er en dissenskjennelse, må kandidaten gjøre et disposisjonsvalg, dvs. velge om flertal-

lets og mindretallets konklusjon og begrunnelse skal presenteres suksessivt, eller om argumentene 

skal sammenliknes fortløpende. Begge løsninger kan fungere. I begge tilfelle må kandidaten pga. 

oppgavetekstens utforming også inkludere lagmannsrettens standpunkt i analysen, men det må være 

fullt forsvarlig om kandidaten slår sammen redegjørelsen for lagmannsrettens syn, slik dette fram-

kommer i det lange utdraget av lagmannsrettens kjennelse i avsnitt 17, og synet til ankeutvalgets fler-

tall, som gir sin tilslutning til lagmannsretten i avsnitt 18 (med den formuleringen som karakteriserer 

ankeutvalgets kompetanse i slike overprøvinger).  

 I flere tiår har de såkalte båtpromillesakene (se særlig Rt-1973-433 Passbåtkjennelsen og Rt-

1995-1734 Elvebåtdommen, behandlet hos Eckhoff/Helgesen på s. 129–30) vært gjengangere i rede-

gjørelser for lovskravet i strafferetten. Sjøl om disse sakene ikke omtales av Høyesteretts ankeutvalg 

er det nærliggende å forvente at kandidatene vil omtale disse sakene, for å kontrastere den klart 

strengere tolkningen som flertallet i Rt-2012-1211 landet på. Kandidater som evner å trekke de lange 

linjer her, vil også kunne briljere med at sirkelen hva angår lovskravets strenghet nå synes sluttet til 

Rt-1952-989 telefonsjikanekjennelsen (Eckhoff/Helgesen s. 131). 

 De aller dyktigste kandidatene vil ventelig også trekke veksler på forholdet mellom høyesteretts-

praksis og kravene til norsk rett etter EMK art. 7. Gjennom den menneskerettslige vendingen i høy-

esterettspraksis i dette årtusen har Høyesterett skrittvis nærmet seg den tekstnære tolkingstradisjonen 

som dominerer ikke bare i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD), men også i Tyskland, den 

største staten som er part i EMK.  

 Denne oppgaven er ikke en reint deskriptiv domsanalyseoppgave. Kandidatene skal også vurdere 

kjennelsen, altså gi sin begrunnete mening om dens godhet. Vurderingsoppgaver faller erfaringsmes-

sig tyngre for mange kandidater. Det er nok en overdrivelse å hevde at en vurderingsoppgave uten 

vurdering bare er en halvveis besvart oppgave. Men minst én karakter dårligere bør prestasjonen 

vurderes til, dersom den ikke inneholder vurderinger av kjennelsen. 

 Man kan knapt forvente at kandidatene har fått med seg at saksutfallet i Rt-2012-2011 førte til en 

hektisk lovendringsaktivitet i Justisdepartementet med sikte på å få presisert Strl. § 7, slik at også 

handlinger på internett regnes som offentlige handlinger. Se Prop. 53 L og Innst. 221 L (2012-2013). 

I og med at 2012-ordlyden av bestemmelsen er gjengitt i sin helhet i oppgaven, med innledningsor-

dene «Straffeloven 1902 § 7 lød i 2012 slik», har vel kandidatene like fullt fått et klart nok hint om at 

den gjeldende ordlyden, som lovsamlinger produsert med utgangspunkt i Lovdatas database i fotnote 

opplyser om at er endret 24. mai 2013, har blitt endret som en direkte følge av kjennelsen i Rt-2012-

2011. 

 Kjennelsen har også trigget en debatt blant rettsvitenskapere hos Lovdata høsten 2012. Jeg viser 

til de fire kommentarene til kjennelsen hos Lovdata.  
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Til oppgave 2 

Relevant litteratur for oppgaven er – på et enklere refleksjonsnivå – først og fremst (fra tilleggslitte-

raturen) Wilhelmsen og Woxholth: Juristetikk, Gyldendal 2003, s. 11–17 og s. 18–42. Regler for god 

advokatskikk (RGA) er trykt som vedlegg til denne boka. Også (fra hovedlitteraturen) Fanebust 

m.fl.: Juss og etikk, Universitetsforlaget 2005, inneholder relevant stoff, nemlig Hall: Aktuelle etiske 

problemstillinger sett fra forsvarsadvokatens ståsted, s. 152 og s. 162–66.  

 På et mer krevende refleksjonsnivå, dvs. et metaetisk plan, gir (fra tilleggslitteraturen) Tranøy: 

Det åpne sinn. Moral og etikk mot et nytt årtusen, Universitetsforlaget 1998, en omfattende redegjø-

relse for allmennmoralen. Videre fins relevant stoff (fra hovedlitteraturen) i Luban: «Integrity: Its 

Causes and Cures», 2003. Relevant er endelig Leijonhofvud: Etiken i juridiken, Norstedts Juridik 

2007, s. 13–18.  

 Kandidatene må valgfritt kunne forankre sin redegjørelse for «de etiske overveielser» i en sam-

lende etisk teori, f.eks. Tranøys allmennmoral, i Lubans arbeid om integritet, eller mer ad hoc-

pregete etiske overveielser. Luban var tidligere løftet fram i etikkundervisningen på fakultetet for et 

eldre arbeid enn det som nå er hovedlitteratur, gjennom Andreas Føllesdals «Å fremme rett og hindre 

urett», 2007, på ExFac. Luban: «Lawyers and Justice» (1988) framhevet ifølge Føllesdal (s. 19–21) 

fire kriterier for aksept av en særskilt rollemoral for advokater. Etter min mening er rollemoralen 

høyst relevant som en metaetisk plattform for taushetsplikten, og kandidater som begrunner forsvaret 

for advokaters taushetsplikt i denne, bør få uttelling for det. 

 Samtidig kan det være grunn til å framheve at kandidatene må kunne velge å trekke inn annen lit-

teratur (og metaetisk teori) enn den som framgår av læringskravene. Fra ExFac-undervisningen i 

andre studieår har kandidatene blitt fortrolig med Kants moralfilosofi. Og noen kandidater vil kan-

skje bygge på omsorgsetikken til Levinas, for å framheve to metaetiske plattformer som har vært en 

god del framme i tilknytning til begrunnelsen for yrkesetisk taushetsplikt, ikke bare for advokater, 

men for prester og leger (og annet helsepersonell). 

 De «reglene» om taushetsplikt som oppgaven viser til, er først og fremst de som er nedfelt i de 

vedlagte «Regler for god advokatskikk» (RGA), som er gitt forskriftsstatus i Advokatforskriften 

20.12.1996 nr. 1161 kapittel 12. I RGA er det først og fremst pkt. 1.1 «Reglenes formål» og pkt. 2.3 

«Fortrolighet» som er relevante for oppgaven, og som det må forventes at kandidatenes redegjørelse 

forankres i. Termvalget i sistnevnte bestemmelse, «Fortrolighet», er sjølsagt ikke tilfeldig, men indi-

kerer at «fortrolighet» er noe mer enn «taushetsplikt». Den gode besvarelse vil utmerke seg ved at 

kandidaten klarer å tydeliggjøre etiske overveielser som «ligger bak» de ulike formuleringene i 2.3.1 

og 2.3.2. Et minstekrav til en middels god besvarelse bør normalt være at kandidaten klarer å tyde-

liggjøre at den advokatetiske fortrolighetsplikten etter 2.3 går lenger enn taushetsplikt etter lovgiv-

ningen, både den forvaltningsrettslige og strafferettslige taushetsplikten. 

 Å foreta en rettslig analyse av de nevnte RGA-reglenes innhold, herunder innholdet til Strl. § 144, 

vil derimot være på siden av oppgaven, også som sidetema, trass i at det i de seinere åra har kommet 

flere spennende høyesterettsavgjørelser på feltet. Jeg framhever her at oppgaveformuleringen (gjør 

rede for «etiske overveielser») gir meget klare anvisninger for oppgavens plassering innenfor etikk-

delen av emnet. På siden av oppgaven vil det også være å redegjøre for det komplekse institusjonelle 

samvirket mellom den frittstående Advokatforeningen og myndighetene om utformingen av RGA, 

som bl.a. inkluderer både sjøldømmeinstitusjoner og ekstern håndheving (Disiplinærnemnda), og 

med en finurlig grenseoppgang hva angår domstolskontrollen med etterlevelsen av RGA, jf. også den 

nylig framlagte NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet. 

 Alle kandidater bør kunne klare å få fram noen etiske overveielser som kan anses grunnleggende 

for advokaters taushets- og fortrolighetsplikt overfor sin klient, og i første rekke i betroelsesrelasjo-

nene mellom den som oppsøker en advokat og advokaten. En mer systematisk, metaetisk redegjørel-

se for taushetspliktens grunnlag, er nok en krevende øvelse. Slik sett er oppgaven egnet til å skille de 

aller beste kandidatene fra resten.  
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Til helhetsbedømmelsen av prestasjonen 

Både oppgave 1 og 2 må regnes som krevende, men derfor godt egnet til å skille kandidatenes pre-

stasjoner. Når det i oppgaveteksten står at hovedvekten skal legges på oppgave 1, er det plausibelt å 

forstå denne formuleringen som et hint om at sensorene ved helhetsbedømmelsen av besvarelsen skal 

vektlegge kvaliteten på oppgave 1 mer enn kvaliteten på oppgave 2. Når oppgavegiver ikke har for-

søkt seg på en brøkangivelse av vektfordelingen, vil det være mindre skjønnsomt å snike inn en slik 

angivelse i sensorveiledningen. Mao. står man igjen med at vektingen av prestasjonen i de to delene 

skal skje ut fra en helhetsbedømmelse.  

 Dette er en fire timers skoleeksamen, mot normalt seks timer på de andre avdelingseksamenene på 

masterstudiet. Eksamenstiden er også én time kortere enn på skoleeksamenen i Examen Facultatem i 

første semester i 2. studieår. Denne realitet må tas i betraktning når prestasjonene bedømmes. 

 Denne sensorveiledningen er skrevet før noen besvarelser er rettet, og må derfor ses på som en fo-

reløpig veiledning, som vil bli justert ved behov, f.eks. etter sensormøtet 21. mai. 

 

Jens Petter Berg 


