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Oppgaveteknikk 

• Å stille relevante spørsmål 
– Å evne å skille mellom hovedspørsmål og mer avledede 

spørsmål 

• Å drøfte/vurdere spørsmålene 
– Å balansere drøftelsen, hovedspørsmålet skal drøftes mest 

utførlig, mens øvrige drøftelser må samsvare med hvor 
vesentlige de fremstår 

• Å ta standpunkt/konkludere 
– Skriv gjerne en kort oppsummering av hvert spørsmål, og 

avslutt med en logisk slutning i forhold til hvordan du har 
drøftet/vurdert de ulike argumentene som inngår i 
drøftelsen.  



Reglenes trinnhøyde 

• Skriv kort om reglenes trinnhøyde og hvem de gjelder for samt konsekvenser ved 
brudd. 
 

• RGA bindende normer som skal etterleves 
– Regler for god advokatskikk (RGA) er en del av advokatforskriften hjemlet i domstolsloven, jf. 

224. Gjelder for alle advokater uavhengig av om de er medlemmer av advokatforeningen, jfr. 
rt. 2000 s. 1948. 

– Brudd på reglene gir grunnlag for disiplinære følger. 
– Disiplinærutvalg (første instans for medlemmer av DNA), disiplinærnemnd (ankeinstans for 

medlemmer av DNA og første og eneste instans for ikkemedlemmer) 

 
Retningslinjer for forsvarere (RF) er ikke en del av advokatforskriften men det 
forutsettes at de legges til grunn av forsvarere som er medlemmer av 
advokatforeningen 
 
Uforpliktende veiledninger som den enkelte yrkesutøver utfra egen holdning og moral kan velge 
om de vil følge 
– Eventuelle brudd vil da først og fremst få følger karrieremessig 



Advokatetikk 

• Skrevne regler gir ikke alltid veiledning eller svar i en 
konkret situasjon, og ulike etiske regler kan trekke i 
hver sin retning 

 

• De etiske reglene for advokater, forsvarere og 
bistandsadvokater er ikke uttømmende. Det er mulig å 
opptre uetisk selv om opptredenen er utenfor de etiske 
reglene som regulerer disse rollene 

 

• God oppgaveteknikk og evne til å drøfte og vurdere er 
derfor ekstra viktig i etikkfag 



Forsvarergjerningen 

• God juridisk forståelse 

 

• God vurderingsevne for å kunne ta de riktige 
valgene i vanskelige situasjoner 

 

• Bør ha reflektert rundt etiske problemer 
generelt, før man er i den konkrete 
situasjonen 



Forsvarergjerningen 

• En forsvarer får ofte innblikk i ganske vonde historier 
som har bidratt til å forme klienten som menneske. 
Forsvareren får derved se sider av klienten som 
hverken aktor, dommer eller media er kjent med 

 

• Klientens skjebne må ikke overstyre advokatens 
dømmekraft. Fokus på bevis, ikke på skyldspørsmålet 

 

• Du er aldri «djevelens advokat», det er alltid et 
menneske du møter uansett hva det har gjort 



Hva spør oppgaven etter? 

• Hovedspørsmålet:  
– Er advokat Flinks overlevering av den private 

rekonstruksjonen til pressen i strid med yrkesetiske 
normer? 

• Avledede spørsmål: 
– Er advokat Flinks private rekonstruksjon innenfor 

yrkesetiske normer? 
– Kan advokat flink tilby seg selv som vitne ved 

lagmannsrettens behandling? 
– Har advokat Flink samtykke fra klient til å gi 

informasjon til pressen og utlevere bildene?  

 



 
RGA pkt. 1.2 

 
• Hovedoppgaven er å fremme rett og hindre urett 

 

• En forholdsmessighetsvurdering: Jo mer alvorlig 
den urett klienten står i fare for å bli utsatt for, jo 
sterkere virkemidler må advokaten kunne benytte 

 

• Forholdsmessighetsvurderingen skal være 
objektiv  



Forholdsmessighetsvurderingen 

• Å bli dømt på uriktig grunnlag for forsøk på drap 
krever at forsvareren bruker sterke virkemidler 

 

• Det er viktig å vise objektivitet i undersøkelsene 
og unngå å påvirke vitner, jf RFF pkt. 3.5 annet 
ledd 

 

• Sørge for notoritet av det som blir sagt og gjort 
når forsvareren selv initierer undersøkelser 



Forsvarergjerningen 

• Forsvareren skal ivareta klientens interesser. 

 

• Hva innebærer det i denne sammenheng? 
 

– At Peder Ås ikke blir dømt med urette 

 

– Dersom Peder er skyldig skal forsvarer bidra til å 
redusere straffverdigheten og alvorligheten av det 
forhold klienten måtte være skyldig i 



Avveining 

• Advokat Flink fremmer klientens interesser 

 
– Går advokat Flink for langt i å fremme sin klients 

interesser? 

 
– Er metodene advokat Flink benytter akseptable? 

 

• Avveining av gode formål og hensyn kan trekke i 
hver sin retning 



Avveining 

• Forsvareren må ikke bli så ivrig at han tråkker over 
grensene for hva som er legitimt. Det er heller ikke klienten 
tjent med 
 

• Strl. § 325 nr. 1 om grov uforstand i tjenesten utgjør en 
rettslig skranke for hva en offentlig oppnevnt forsvarer kan 
foreta seg, jfr. RGA pkt. 1.2 «innenfor lovens ramme» 
 

• Forsvareren skal være en uavhengig fagperson som har tillit 
fra alle kretser 
 

• Forsvareren skal hjelpe klienten innenfor lovens regler og 
de etiske rammene 



Hovedspørsmålet 

• Overlevering av rekonstruksjonen reiser to 
problemstillinger: 

 

– Hva visste advokat Flink om rekonstruksjonens 
evne til å påvirke juryen ved avgjørelsen av 
skyldspørsmålet? 

 

– Var advokat Flinks motiv med overleveringen å 
påvirke pressen? 



Drøftelsen av hovedspørsmålet 

• Hva visste advokat Flink om rekonstruksjonens evne til å 
påvirke juryen ved avgjørelsen av skyldspørsmålet? 

 

• Advokat Flink arbeider hardt for å få lagt fram materialet som 
bevis og det tilsier at han var av den oppfatning at det var 
egnet til å påvirke juryen. 

 

• Det fremgår også av faktum at advokat Flink uttalte seg til 
media om det meningsløse i at skyldspørsmålet skulle 
avgjøres uten at bevismaterialet som han mente var 
avgjørende bevismateriale var gjort kjent for dommere og 
jury. 



Drøftelsen av hovedspørsmålet 

• Var advokat Flinks motiv å påvirke juryen da han 
overleverte materialet til pressen? 
 

• Faktum er litt tynt her og spekulasjoner i faktum 
gir trekk i karaktergivningen. Det samme gjelder 
en konklusjon om hva som har vært advokat 
Flinks motiv 
 

• Skriv gjerne at motivet er usikkert men at det 
uavhengig av dette kan tas standpunkt til hvorvidt 
atferden er i strid med yrkesetiske normer 
 



Overlevering av fotoserien til pressen 

 

• Hvilke yrkesetiske normer kommer til 
anvendelse? 

 

• Advokaters forhold til media: RGA 2.4.2.  

 

• Retningslinjer for forsvarerer (RF) punkt 5. 



RGA pkt. 2.4.2 

 

• Ved omtale av rettssaker skal det tas tilbørlig hensyn 
til domstolens verdighet, herunder hindre faren for 
påvirkning dommere, lagrette og vitner. Advokaten 
skal vise særskilt tilbakeholdenhet når det gjelder 
mediaomtale av forestående eller verserende saker 
der han selv er eller har vært engasjert.  

 



RGA 2.4.2 

• Advokat Flinks uttalelser som følger av faktum 
viser at han var av den oppfatning at 
materialet ville påvirket juryen 

 

• Har advokat Flink innsett muligheten for at 
materialet ville blitt offentliggjort for juryen 
før den fattet sin avgjørelse?  

 



Andre forhold 

• Avveining: Advokat Flinks opptreden og 
uttalelser til media må vurderes i lys av at det 
er pressen som kontakter han og ikke motsatt 

 

• Har advokat Flink opptrådt på en slik måte at 
bevisbyrden for at motivet ikke var å påvirke 
juryen må påligge ham? 



Motstridende hensyn 

• Et av hensynene bak offentlig rettergang er 
kontroll med at påtalemyndigheten og retten 
ikke begår overgrep mot den tiltalte. Dette 
hensynet blir effektivisert av advokat Flink i 
hans møte med pressen. 

 



RGA 2.4.2 

• Det er en tilbørlighets/aktsomhetsvurdering 
som finner sted for å avgjøre brudd på RGA 
punkt 2.4.2. 



RGA 2.4.2 

• Skjerpende omstendigheter 

 

– Prosedyre i media mens saken pågår 

 

– Overleveringen av fotomaterialet i strid med 
rettens beslutning – kravet om å vise tilbørlig 
respekt, jf. RGA 2.4.2 

 

 



Formildende omstendigheter 

– Hensynet til ytringsfrihet, grl § 100, EMK art 10. 

 

– Offentlighet i rettergang 

 

– Pressen var allerede til stede og kjente til 
eksistensen av bevismaterialet  

 

– Pressen har hørt advokat Flinks argumenter 
knyttet til bevisene han ønsker fremlagt vurdering 
av det 



Formildende omstendigheter 

– Flink lekker ikke ny, fortrolig info jf. RFF pkt 5.3 

 

– Ved vurderingen av hvilken informasjon som bør gis, 
kan det bla. legges vekt på behovet for å korrigere og 
balansere informasjon som allerede er offentlig 

 

– Overlevering til pressen effektiviserer hensynene bak 
offentlig rettergang (kontroll med at 
påtalemyndigheten og retten ikke begår overgrep mot 
den tiltalte) 

 



Prosedyre i mediene 

• Vanlig i dag å prosedere saken for pressen, og det 
vil neppe rammes av etiske regler, men det er en 
grense. 

 

• Advokat Flink kan ha ønsket å få til en mer 
balansert presseomtale av saken jfr. RG pkt. 5.3. 
Det er tross alt grove forhold Peder er tiltalt for 

 

• Det er få begrensninger i ytringsfriheten 

 



Prosedyre i media 

• Advokat Flink kunne ha kritisert avgjørelsen 
om å ikke tillate materialet som bevis rett 
etter rettsmøtet, og han kunne også utdypet 
kritikken ved å redegjøre for de bevis han 
ønsker ført 

 

• Overleveringen av materialet burde i tid ha 
funnet sted etter at juryen hadde fattet sin 
avgjørelse  



Bruk av media og bevisavskjæring 

 

• Lagmannsretten har avskåret beviset 

  

• Å bruke media til å gjøre kjent bevismaterialet 
som retten har avskåret, viser lite respekt for 
rettens beslutning, jf RF pkt 2.4.2 



 
Bevisavskjæring 

 
• Merk at strafferettslige og prosessuelle spørsmål ikke skal 

behandles . Dette er kun til orientering. 
 

• Dersom beviset hadde blitt avskåret av lagmannsretten før 
ankeforhandlingen hadde advokat Flink kunnet påkjære 
dette til Høyesteretts ankeutvalg 
 

• En beslutning om avskjæring av bevis som er tatt under 
ankeforhandlingen kan ikke påankes 
 

• Advokat Flink må ta opp bevisavskjæringen som et punkt i 
en ev. anke til Høyesteretts ankeutvalg og da anføre det 
som en saksbehandlingsfeil 



Medieomtale generelt 

• Det bør utvises varsomhet i møte med media og ekstra 
varsomhet med utlevering av informasjon 
 

• Det er sjelden at pressen bidrar til mediaomtale som er til 
gunst for siktede i straffesaker 
 

• Ved offentlig omtale av saken er det alltid klientens 
interesser forsvareren skal ha for øye, jf RF pkt. 5.2.  
 

• Forsvareren må ikke identifisere seg med sin klient, jf RF 2.2 
og må vise respekt for domstolen og aktørene, jf RF 4.2 



Konsekvenser av advokat Flinks Atferd 

• Dersom juryens avgjørelse i størst mulig grad 
bør baseres på det som er fremkommet i 
retten må man enten: 

 

• 1) Skjerme juryen for mediene og omgivelsene 
mens saken pågår, eller 

 

• 2) legge visse begrensninger på medienes rett 
til å omtale verserende saker 



Avledede spørsmål 

Drøftelsen av de avledede spørsmålene skal ikke ha 
noen hovedplass i besvarelsen 

 

– Er advokat Flinks private rekonstruksjon innenfor 
yrkesetiske normer? 

 

– Kan advokat flink tilby seg selv som vitne ved 
lagmannsrettens behandling? 

 

– Har advokat Flink samtykke fra klient til å gi 
informasjon til pressen og utlevere bildene?  

 



 

Er advokat Flinks private rekonstruksjon 

innenfor yrkesetiske normer? 

 • Har advokat Flink fulgt «boka»? 
 

• RFF pkt. 3.3 Har fått avslag fra påtalemyndigheten 
 

• Deretter har Flink bedt lagmannsretten om å pålegge 
påtalemyndigheten å gjennomføre en rekonstruksjon uten 
å nå fram 
 

• RFF 3.3 annet ledd, et særlig tilfelle da han oppfatter en 
rekonstruksjon å være helt sentralt for forsvaret 
 

• Ikke uvanlig at forsvarere må stå litt ekstra på 
 



 

Å tilby seg selv som vitne 

 
• RFF pkt.1.7 tredje ledd 

– En advokat bør være varsom med å påta seg 
forsvareroppdrag hvis det er mulig at han kan bli ført 
som vitne 
 

• RA pkt 4.7 
– En advokat bør være varsom med å motta vern som 

prosessfullmektig i en sak hvor det på forhånd må 
anses sannsynlig at han vil kunne bli ført som vitne i 
saken 



Å tilby seg selv som vitne 

• RFF pkt. 2.2 

– Forsvareren skal ikke identifisere seg med klient 

– Distanse til klient 

– Habilitet i forsvarer rollen 

– Uheldig å utføre forsvareroppdraget på en slik 
måte at han selv ønsker å tre inn i rollen som et 
bevismiddel for sin klients uskyld 

 



Å tilby seg selv som vitne 

 

• Opptredenen til Flink er neppe et brudd på det etiske 
regelverket, men heller ikke i harmoni med det.  

 

• Advokat Flink kunne ha unngått å havne i en mulig 
vitne situasjon 

 

• Det kan svekke tilliten til advokaten å gi personlig 
tilslutning til sin klients oppfatning 

 



Har advokat Flink samtykke fra klient til å gi 
informasjon til pressen og utlevere bildene? 

• Det står ingenting i faktum om advokat Flink 
har fått noe samtykke fra Peder om å uttale 
seg til media. Vi vet heller ikke om Peder var i 
lokalene da pressen henvendte seg til Flink på 
tinghustrappen 

 

• RFF kap 5 regulerer forsvarsadvokaters forhold 
til media. 

 



RFF 5.1 Innhenting av samtykke 

 

• Klientens samtykke bør i alminnelighet 
innhentes før forsvareren uttaler seg om saken 

 

• Unntak: dersom hensynet til klient 
nødvendiggjør at forsvareren uttaler seg uten 
forhåndsgodkjenning 

 



Kommer unntaket i RFF pkt. 5.1 til 
anvendelse i denne saken? 

• Det var pressen som kontaktet Flink og ikke 
motsatt. Dette innebærer at advokat Flink 
kanskje ikke hadde tenkt på å innhente Peders 
samtykke under rettsmøtet 

 

• Samtidig var pressen til stede under saken og 
det kan ikke ha kommet helt uventet på Flink 
at pressen ville ha en uttalelse om hans syn på 
saken el. 



Unntaksvurderingen i RFF pkt. 5.1 

 

• Unntaksvurderingen må skje på et objektivt 
grunnlag, ikke hva advokat Flink subjektivt 
mener er nødvendig. 

 

• Vurderingen vil ha sammenheng med 
hovedspørsmålet, om advokat Flinks utspill 
overfor pressen også etter sitt innhold er i 
strid med de advokatetiske retningslinjene 

 

 



Unntaksvurderingen i RFF 5.1 

• Dersom hensynet til klient nødvendiggjør at 
forsvareren uttaler seg uten forhåndsgodkjenning 

 

• Hensynet til fornærmede. Det er trolig en belastning 
for fornærmede at fotoserien publiseres og sår tvil om 
hennes forklaring og troverdighet 

 

• Forsvarer skal kun ha klienten interesser for øye, men 
man krysseksaminerer ikke fornærmede eller 
informerer media mer enn det som er nødvendig for å 
fremme klientens interesser 

 

 



Forholdet til media i praksis 

 

• Media har en helt klar rolle, kan  trekke frem 
uheldige sider ved et system og slett arbeid 
hos aktørene. 


