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         Forord til første utgave  
 
 
Denne oppgave- og materialsamlingen er utarbeidet for undervisningen i yrkesetikk ved 
studiet av rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Samlingen er laget med støtte fra 
Etikkprogrammet ved Universitetet i Oslo. 
 
En rekke oppgaver i yrkesetikk fantes forut for arbeidet med denne samlingen begynte, stort 
sett utarbeidet av kursledere til bruk i egne kurs. Vi samlet disse oppgavene, tilpasset dem og 
utarbeidet i tillegg nye der vi så behov for dette i forhold til de problemstillingene som ble 
behandlet. I løpet av våren fulgte vi deretter det aller meste av undervisningen som ble gitt i 
faget, for å få kartlagt hvilke oppgaver som var mest tjenelige. Denne samlingen inneholder 
det utvalget vi endte med. Vi takker følgende for å ha stilt sine oppgaver til rådighet, samt for 
innspill til oppgavene som vi har utarbeidet: advokat Ole Jakob Bae (posthumt), 
tingrettsdommer Diderik Heiberg Danbolt, tingrettsdommer Heidi Heggdal, advokat Kristin 
Barth-Larsen, advokat Rikke Lassen, stipendiat Hanne So e Logstein, professor Tor-Geir 
Myhrer, lagtingsdommer Rakel Surlien, advokat Anne Cathrine Vogt og professor Geir 
Woxholth. I tillegg takker vi faglærergruppen i yrkesetikk som har kommet med verdifulle 
innspill og meninger om oppgavene. 
 
I tillegg til oppgavene inneholder samlingen relevante regelverk. De ulike regelsettene gir 
langt fra svar på alle de problemstillingene som reises i oppgavene, men danner et godt 
utgangspunkt for etisk diskusjon og bevissthet.  
 
Til slutt har vi lagt ved en liste over litteratur og nettsider som en veiledning for dem som 
ønsker å fordype seg i faget. 
 
Maria Astrup Hjort og Sigbjørn Tenfjord, 2007 
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OPPGAVER 

 
 

Forvaltningsjuristen 

 
 

Muligens er korrupsjonsskandaler ikke utbredt i norsk forvaltningsliv, men 
tjenestemenn er langt fra ukjent med situasjoner der fordeler blir tilbudt som en følge 
av stillingen. Kan rådgiver Peder Ås ta imot flasken med brennevin fra en takknemlig 
utbygger som fant saksbehandlingstiden overraskende kort? Og må bedriftsjulegavene 
fra en av etatens faste brukere sendes tilbake? I hvilken grad blir løsningene på disse 
spørsmålene annerledes fordi det er tale om offentlige tjenestemenn og ikke private 
aktører? 
 
Forvaltningsjuristen vil også typisk møte problemstillinger om lojalitet i sitt virke. 
Hvilket ansvar har en saksbehandler nederst på rangstigen for at rettsriktige vedtak 
blir fattet? Og hvordan skal saksbehandleren forholde seg når den politiske ledelsen i 
et departement ber om at en sak blir «fikset» fortest mulig? Et bevisst forhold til egne 
holdninger vil være viktig i de tilfellene man tjener et styre som man selv slett ikke har 
sluttet opp om. På den annen side kan ens egen karrierestige få færre trinn ved å 
motsette seg instrukser – hvordan skal dette virke inn? 
 
 

Mottagelse av fordeler 
 

1. Du er jurist i forvaltningen og arbeider med byggesakslovgivning. Organisasjonen 
«Entreprenører i by’n» skal ha et tredagers seminar på hurtigruta med tema 
«Byggesaksbestemmelser», og ber deg om å komme og holde foredrag. Foredraget skal 
være på en time med muligheter til å stille spørsmål etterpå, og du blir invitert til å bli 
med på hele turen og få reisen betalt av organisasjonen. Hva svarer du og hvorfor? 

 
2. Under arbeidet med et lovforslag har du og din sjef møter med flere store utbyggere, 

entreprenørfirmaer og andre interessenter, blant annet foreningen «Bevar byen». 
Sjefen din spør om du kan hente noen papirer for henne på foreningens hovedkontor 
som ligger like i nærheten, noe du sier ja til. Når du kommer til foreningen, er det ikke 
bare papirer, men også en pakke som helt tydelig inneholder en flaske du har fått i 
oppdrag å hente. Hva gjør du og hvorfor? 

 
3. I arbeidet ditt har du etter hvert fått god kontakt med enkelte i foreningen «Bevar 

byen». Gjennom denne kontakten får du verdifulle innspill til det arbeidet du holder på 
med. Etter at lovforslaget er lagt frem av departementet og du ikke skal ha mer med 
det å gjøre, får du tilsendt en stor eske konfekt fra foreningen som uttrykker at de er 
svært fornøyd med resultatet. Hva gjør du og hvorfor? 
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Lojalitet 
 

4. Du er juridisk saksbehandler i kommunen. På et møte i kommunen er flere fra politiet 
representert. Du overhører at to av dem snakker om den store, hemmelige 
grensekontrollen som skal avholdes neste helg. Du vet at dine svigerforeldre skal over 
grensen og har mistanke om at de skal handle ikke ubetydelige mengder alkohol siden 
de skal feire sølvbryllup med mange gjester. I tillegg vet du at sjefen din også har 
planer om en tur over grensen og at han er glad i god vin. Hva gjør du og hvorfor? 

 
5. På julebordet på arbeidsplassen oppfatter du at det er «noe mer» mellom din sjef og en 

kollega. De skjuler det godt, men du har de neste to ukene klart følelsen av at de har et 
forhold. Så er det tydeligvis slutt, og din sjef antyder at din kollega bør nne seg en 
annen jobb. Hva gjør du og hvorfor?  

 
6. Du er saksbehandler i Justisdepartementet og har vært aktiv i forberedelsen av en 

reise statsråden skal gjennomføre på Vestlandet. Formålet er inspeksjoner av fengsler 
og asylmottak. Ettersom det er valgkamp ønsker han å kombinere turen med et 
valgkamparrangement på Lillevik kjøpesenter. I tillegg til å dele ut ballonger skal 
statsråden steke vafler sammen med lokallaget og holde en appell. Statsråden ber deg 
utforme utkast til appell, og dessuten være tilgjengelig ved valgkampstanden i tilfelle 
han får vanskelige spørsmål: «Du er jo tross alt ekspert på feltet». Er dette 
problematisk.  

 
 

Ytringsfrihet 
7. Som saksbehandler i Byggesaksavdelingen i Miljøverndepartementet får du tildelt en 

klagesak over Lillevik kommunes avslag på bygging av en tomannsbolig i et byggefelt. 
Kommunen har avslått søknaden fordi de ikke tillater bygg i funkisstil i etablerte 
boligområder. Ettersom du selv er part i en sak om en tilsvarende utbygging i Storevik 
kommune gir du saken videre til en annen i avdelingen. Samtidig provoserer saken 
deg, og du ønsker å skrive en kronikk i en riksdekkende avvis om temaet generelt. Du 
har stor sakkunnskap på området og er engasjert i spørsmål om formgivning og 
arkitektur. I kronikken fremmer du synspunkt som klart går i strid med politikken 
regjeringen fører, og når ekspedisjonssjefen hører deg omtale kronikken som snart er 
ferdig sier hun at du ikke skal publisere den, fordi det vil «ta seg dårlig ut». Hvordan 
skal du forholde deg til dette? 
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Mellommenneskelige konflikter 

 
 
Rettssystemet hjelper tvistende parter til å få sin rett. Det er likevel viktig å huske at 
tvistene har menneskelige aspekter som må ivaretas i tillegg til å få løst tvisten riktig 
juridisk sett.  
 
Barnerett, arverett og psykisk helsevern – dette er eksempler på rettsområder der 
partenes følelser kan gi sterke føringer på deres ønsker og syn på spørsmålet som skal 
avgjøres. Juristen bør ha øynene åpne for disse følelsene når råd skal gis. Kanskje er 
prosessrisikoen enorm for en part som er sikker på å vinne sin rett? Juristen har i sin 
rolle et ansvar for å ta disse sidene av saken i betraktning når hun eller han skal 
veilede sin klient.  
 
Også aktørene innenfor de mellommenneskelige konfliktene kan oppleve 
lojalitetskonflikter. Hva skal en dommer vektlegge mest i en rettsmeklingssituasjon – 
hensynet til å få en minnelig løsning for partene eller hensynet til lovgivers løsning? I 
hvilken grad skal en dommer overse et barns ønske på grunn av sin egen oppfatning 
og tro om at mor er den minst skikkede omsorgspersonen? 
 
 

Dommerrollen 
 

8. Under saksforberedelsen til hovedforhandling i en barnefordelingssak har du som 
dommer hatt samtaler med barna på 7 og 9 år, for å sikre at de blir hørt i henhold til 
barnelovens bestemmelser. Dere får god kontakt, og barna sier at de vil fortelle deg 
noe hvis du lover å ikke si det til noen. Hvis du sier det, kan det være at mor ikke vil at 
de skal få være hos far, og det vil de så gjerne. Kan du la være å opplyse parter og 
prosessfullmektiger om det barna har sagt og begrense deg til å formidle at barna har 
et sterkt ønske om å ha samvær med far?  

 
9. Du er dommerfullmektig og skjønner tidlig i en hovedforhandling at den ene parten vil 

tape saken fullt ut fordi en reklamasjonsfrist er oversittet. Du synes dette er et 
urimelig utfall fordi den parten som vil vinne klart har misligholdt sine forpliktelser. 
Du vender deg derfor til partene for å undersøke om det er mulig å forlike saken slik at 
partene møtes på halvveien. Du opplyser ikke om ditt syn på hvordan saken ville ha 
blitt avgjort uten forlik. Partene går i forliksforhandlinger, og du blir svært fornøyd når 
partene til slutt kommer til enighet og saken forlikes slik du så for deg. Bør du som 
dommerfullmektig initiere forliksforhandlinger i denne situasjonen? 
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Meklerrollen 
 

10. Du er en ung og ivrig dommerfullmektig som har lært deg rettsmekling. Domstolen du 
jobber ved har store restanser og du er kjent for å avvikle saker i stort tempo. Du har 
en arbeidsrettssak til mekling. Arbeidstaker krever blant annet flere hundre tusen i 
tapt arbeidsfortjeneste. Arbeidsgiver er villig til å betale en god del av kravet for å 
slippe rettssak. Idet det nærmer seg et forlik opplyser arbeidstaker i en bisetning at 
han allerede har fått ny jobb og at han kan starte umiddelbart etter at han er 
friskmeldt. Dette innebærer at arbeidstaker i realiteten ikke vil lide noe tap. Du blir 
nektet å viderebringe denne opplysningen til arbeidsgiver. Kan du bidra til at det 
inngås et forlik i denne situasjonen? 
 

11. Som dommerfullmektig skal du foreta mekling i en familiesak. Mor og far blir etter 
hvert enige om en ordning der barna skal bo halvparten av tiden hos hver, men ha 
registrert fast bosted hos mor. Mor uttaler så i et særmøte at hun skal flytte innen kort 
tid til en annen del av landet og det er derfor hun ikke har noe imot forliket. Du får 
ikke lov til å si noe om dette til far. Kan du bidra til at det inngås forlik i denne saken? 
Er det spesielle hensyn å ta når det gjelder barn? 
 
 

Advokatrollen 
 
12. Som advokat blir du kontaktet av en kvinne med omsorg for små barn. Barnas far, som 

aldri har bodd sammen med dem, har reist krav om å få overta omsorgen. Han mener 
at hun har et problem med stoff som medfører at det vil være til barnas beste å flytte 
fra mor til far og bo fast sammen med ham. I samtalen med henne kommer det frem at 
hun har et tidligere stoffproblem og at hun i den siste tiden har sprukket noen ganger, 
men hun lover å skjerpe seg. Hun mener at det ikke finnes bevis for dette og hun vil 
ikke at du skal opplyse om at hun har sprukket. Hun mener selv at barna har best av å 
bo hos henne selv om hun skulle sprekke en gang i blant. Hvordan vil du opptre? 

 
13. Emilie Solfjord var kommet under barnevernets omsorg. Som advokat blir du 

kontaktet av hennes foreldre som vil ha henne ut av fosterhjemmet. Du mener at 
sjansene for å vinne saken burde være gode ut fra det materialet som barnevernet har 
truffet sin avgjørelse på.  

 
Du skjønner etter flere møter med foreldrene at deres omsorgsevne lider av flere 
mangler enn hva barnevernet er klar over. I lys av disse oppdagelsene kommer du i 
tvil om det ville være bedre for Emilie å komme hjem til foreldrene i stedet for å 
fortsette livet i fosterhjem. Hvordan går du frem? Vil du råde foreldrene til å la mer av 
sannheten komme frem i lyset, late som ingenting eller si fra deg saken? Finnes det 
andre alternativer?  
 

14. Marte Kirkerud og Tobias Ås har sønnen Peder på 4 år sammen. Marte er sykepleier og 
går mye kveldsvakter. Hun oppdaget at Tobias straffer Peder for bagateller ved å 
stenge ham inne i et lite mørkt kott og ofte går fra ham i timevis mens hun er på jobb. 
Hun forlater Tobias og vil nekte ham ethvert samvær med sønnen. Spørsmålet om 
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samvær kommer for retten, og Tobias ble tilkjent samvær fordi Martes påstander ikke 
blir tilstrekkelig bevist.  

 
Du har ført saken for Marte. Marte fastholder at Peder stenger Tobias inne i kottet og hun 

virker overbevist om at han vil fortsette med dette. Tross utfallet av saken kan du ikke 

utelukke at hun har rett. Gråtende spør Marte om det ikke finnes noen mulighet for å 
nekte Tobias samvær med Peder. Du vet at ingen vil fysisk tvinge gjennom samværet 
dersom Marte nekter å sende Peder på samvær, men at Marte vil få tvangsbøter. 
Hvilket råd kan og bør du som advokat gi til Marte? 
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Forretningsadvokaten 

 
 

Forretningsadvokaten må jevnlig vurdere balansen mellom lønnsomhet og grundig 
arbeid. Press om god inntjening kan føre til at snarveier frister, kanskje også i en slik 
grad at advokaten tar oppdrag som kunne blitt bedre utført av andre.  
 
Advokatens skal ivareta sin klient, men finnes det lojalitetsplikter til motparten og 
motpartens advokat? Hvor langt strekker i så fall disse pliktene seg? Et annet spørsmål 
er hvordan forholdet til ens egen klient bør være. I hvilken grad kan advokaten skaffe 
seg interesser i utfallet av de tvistene klienten er i? Og er det greit å representere en 
klient dersom motpartens advokat tilfeldigvis er din gode venn og partner i det samme 
firmaet som du arbeider for?  
 
Bruk av media reiser også etiske spørsmål. Situasjoner kan oppstå der det er vel så 
tjenlig å bruke media som opinionsformer enn å la tvister finne sin løsning i en 
rettssal. Er dette greit? 
 
 

Rolleblanding 
 
15. Du er advokat for entrepriseselskapet Humbygg AS og får som følge av dette 

klientforholdet et meget nært samarbeid med daglig leder i Humbygg. Det utvikler seg 
en konflikt mellom selskapets styre og daglig leder. Daglig leder ber deg om råd i 
saken. Hvordan skal du forholde deg? 
 

16. Du er bobestyrer, og skal gjennomføre salg av boets eiendeler, deriblant en hytte. Du 
er selv på jakt etter akkurat en slik hytte, og har dessuten klare indikasjoner på at 
lokalpolitikerne vil gjøre vedtak som øker attraksjonen ved å ha en hytte akkurat der.  
 
Du setter inn annonser hvor du lojalt informerer om alt, men budgivningen går tregt 
og stopper til slutt opp på kr. 500 000. Selv er du mer enn villig til å betale minst kr. 
600 000, og ber din kones bror legge inn et bud på 550 000. Noen problemer? 
 
 

Bruk av media og utnyttelse av rettssystemet 
 
17. Peder Ås engasjerer deg som advokat for å ta ut et søksmål mot Hans Tastad. Du 

skjønner raskt at saken neppe vil føre frem, men Peder Ås insisterer likevel på at 
stevning skal tas ut, blant annet for å skaffe negativ publisitet om motparten. Hvordan 
skal du forholde deg? 

 
18. Kraftselskapet Gnisten AS er saksøkt av Brustekveikja Energi AS. Du er 

prosessfullmektig for Gnisten. Du mener at Gnisten har stor risiko for å tape, og 
anbefaler et forlik. Gnisten vil gjerne kjøre saken likevel. Selskapet går dårlig og regner 
med å gå konkurs før det vil falle rettskraftig dom i saken mot Brustekveikja. Gnisten 
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regner med at forliket vil koste mer enn saksomkostningene, og mener at du ved å føre 
saken kan spare penger til de prioriterte kreditorene i et fremtidig konkursbo.  

 
 

Salærberegning 
 
19. Werle A/S har lenge benyttet seg av dine advokattjenester. Direktøren i selskapet 

ønsker å styrke båndene mellom deg og firmaet ytterligere. Han ønsker derfor å gi deg 
en aksjepost som forskudd på salær for en stor og prestisjefull sak som du nå skal føre 
for firmaet. Løsningen er svært lukrativ for ditt vedkommende, idet du vet at verdien 
på aksjene vil stige straks saken er vunnet. Kan du akseptere direktørens forslag om 
salærbetaling? Hvorfor eller hvor ikke? 

 
 

Lojalitet 
 

20. Du er advokat, og mottar en e-post. Etter å ha lest den, ser du at avsender må ha glemt 
å kontrollere at e-postadressen ble riktig. Du har nemlig samme fornavn som 
motpartens advokat, og E-posten er tydelig ment for ham. Den inneholder sensitive 
opplysninger om både faktum og taktikk under forliksforhandlingene dere er inne i. 
Hvordan forholder du deg til det du har fått vite? 

 
21. Som advokat for en privatperson konstaterer du at klienten er insolvent. Blant de 

mange regninger som ligger ubetalt er et krav om forskuddsbetaling for en 
kreftoperasjon i Tyskland som klientens datter skal gjennomgå neste uke. Operasjonen 
er ikke dokumentert effektiv, så det offentlige gir ingen støtte til behandlingen. 
Derimot påstår de som utfører operasjonen at pasientenes livskvalitet bedres 
betydelig – og det finnes sågar solskinnshistorier om behandlede som påstår seg helt 
friske. Klienten har akkurat de 160.000 kroner operasjonen koster. Gjelden er i 
millionklassen. Hva er ditt råd til klienten? 
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Straffesaker 

 
 
«Må jeg og kan jeg hevde en drapsmanns uskyld selv om han har tilstått ugjerningen 
for meg!?» Kan hende er dette et av spørsmålene som ligger tettest overflaten i 
yrkesetikken i rettsvitenskapen. Særlig praktisk er nok problemstillingen likevel ikke. 
Forsvarsadvokater vil oftest forsøke å fortelle den siktede at han bare bør si til 
advokaten det som vil bli hevdet i retten. Trolig er også de færreste ute etter å bruke 
advokaten som sjelesørger i denne sammenhengen.  
 
Juristens rolle i rettssystemet vil være sentral når de etiske spørsmål knyttet til 
straffesakene skal drøftes. De ulike yrkesrollene gir et vidt spekter av 
problemstillinger. Hva skal aktor gjøre dersom han eller hun ser et hull i 
argumentasjonen som forsvaret ikke plukker opp? Og hvor slavisk må politijuristen 
følge lovens ordlyd, når snarveier kan tas som aldri vil bli avslørt i etterkant? Både 
aktor og forsvarer må i større saker forholde seg til media – hva er spillereglene på 
den arenaen? 
 
 

Rollen som påtalemyndighet 
 

22. Du er politiadvokat og aktor i straffesaken mot Peder Ås. Den alvorligste tiltaleposten 
knytter seg til ran av en bensinstasjon på Oppsal i Oslo. Flere vitner har påstått å ha 
gjenkjent Peder Ås, til tross for at raneren hadde et skjerf rundt nedre delen av 
ansiktet. Peder Ås nekter straffeskyld og hevder i retten at han var på Lillestrøm da 
ranet skjedde og at han hadde vært sammen med Ole Vold (også en kjenning av 
politiet). I en pause ber du politibetjent Hans Hansen om å ringe til Ole Vold. I 
telefonsamtalen – som du overhører – bekrefter Vold at han var sammen med Peder 
Ås på det aktuelle tidspunktet og at hans mor også kan bekrefte dette.  

 
Du går tilbake til retten. Vil du unnlate å nevne noe om telefonsamtalen og 
opplysningene som var fremkommet, og prosedere på at Peder ikke hadde alibi og at 
han var skyldig i ranet? Hvilke andre alternativer har du? 

 
23. Knut Karlsen var anmeldt for seksuallovbrudd overfor barn mot Katrine Holm. 

Forholdet skulle ha pågått over lengre tid. Katrine forklarte seg overbevisende og 
troverdig i dommeravhøret. Karlsen, på sin side, blånektet. Andre bevis forelå ikke. 
Selv om statsadvokaten fant det overveiende sannsynlig at overgrepene hadde skjedd, 
så han at det ville bli vanskelig å føre tilstrekkelig bevis i retten, og henla derfor saken. 
Forsvareren til Knut Karlsen, advokat Nils Nilsen, bad om å få utlån av 
saksdokumentene. Ved tilbakesendelsen til politiet ble advokatens egen saksmappe 
vedlagt ved en feil. Politiet kunne ikke unngå å se at det der lå et brev fra Knut Karlsen 
til advokaten, hvor Karlsen erkjente overgrepene mot Katrine Holm. Han understreket 
imidlertid at dette var kun en opplysning til forsvareren. Han ville fremdeles nekte 
ovenfor politiet og retten. 

  
Ville du som politi ha brukt opplysningene, og på hvilken måte? Hvordan ville du stilt 
deg dersom saken dreide seg om et drap? 
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24. Som jourhavende politijurist blir du oppsøkt at to polititjenestemenn som ber om 

ransakingsordre til Hans Tastads forbryterbol. De forteller at de leter etter Sandra 
Kirkerud, som er en venninne av Tastad. Sandra er med skjellig grunn mistenkt for 
misbruk av kredittkort. Det foreligger imidlertid ingen egentlig konkret mistanke til at 
Kirkerud oppholder seg i leiligheten, slik at kravet til særlig grunn ikke er oppfylt. 
 
Når du nekter å utstede ransakingsordren fremsetter en av etterforskerne ideen at de 
heller skal ransake Tastads leilighet etter hasjisj – en mistanke som alltid og generelt 
er til stede. Formelt sett kan du dermed ikke kritiseres for å gi ransakingsordre, men 
kan du etisk sett utstede ordren i denne situasjonen? 
 

25. Du er politijurist. Fire personer blir innbrakt til avhør en kveld. Du ser at to av 
personene fremstår som uerfarne kriminelle, og du skjønner med din lange 
yrkeserfaring at en natt i arresten vil gjøre underverker for taleevnen deres. De to 
andre virker erfarne og du antar at de kjenner rutinene og vet hva som bør sies og 
ikke. Du rekker bare to avhør i kveld. Hvilke to av avhørene utsetter du til i morgen? 

 
 

Rollen som forsvarer 
 

26. Du har nylig startet opp egen advokatpraksis og er bekymret for om dette vil gå 
økonomisk. Du blir kontaktet av din nabo Trine Nilsen som sier hun er mor til Nils 
Nilsen. Hun forteller at hennes sønn er pågrepet av politiet, siktet for et svært alvorlig 
ran, og at familien ønsker at du skal bistå sønnen. Du har hørt om saken i media, og vet 
at et oppdrag i den saken vil bli svært inntektsbringende, trolig med en lang 
hovedforhandling med mange tiltalte. Moren forteller at sønnen per i dag benytter en 
annen advokat, men at familien ikke er fornøyd med ham. Hun gir deg sønnens 
personalia og opplysninger om hvilket fengsel han sitter i. Hva gjør du?  

 
27. Du er forsvarer for Lars Holm som er siktet for et grufullt drap som har rystet hele 

Norge. Holm har nektet enhver befatning med drapet. Han sitter varetektsfengslet, 
saken er ferdig etterforsket, og påtalemyndigheten skal om kort tid ta stilling til om 
det skal tas ut tiltale eller om saken skal henlegges. Du har nettopp mottatt og 
gjennomgått alle saksdokumentene, og ser at det etter din vurdering ikke vil bli tatt ut 
tiltale på grunn av mangel på bevis. 

 
Du besøker din klient i fengselet samme dag, og før du rekker å si noe om det du har 
lest, forteller han deg at han vurderer å tilstå drapet, og at han ønsker ditt råd. Hva 
råder du ham til? 

 
28. I sak om gjenopptagelse av en drapssak innhentes en ny rettsmedisinsk sakkyndig-

rapport, som sterkt taler mot at domfelte er gjerningsmannen. Media har fulgt saken 
lenge, og blir kjent med at den nye sakkyndigrapporten er kommet.  
 
Media ber om kopi av rapporten, subsidiært om å bli opplyst om innholdet. TV ber 
aktor og forsvarer om intervjuer på Dagsrevyen om den nye rapporten og dens 
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betydning. Et debattprogram vil bruke rapporten og saken som utgangspunkt for 
debatt om justismord. 

 
Hvordan bør du som forsvarer forholde deg overfor media? 

 
 

Rollen som bistandsadvokat 
 
29. En far tiltales for seksuallovbrudd mot sin datter. Forholdet skjedde for seks til åtte år 

siden, og datteren nærmer seg nå tjue år. Du er bistandsadvokat for datteren. Etter 
hvert får du og hun et ganske nært forhold. Du får stadig brev fra henne, og noen 
omtaler hendelsesforløpet. Beskrivelsene av faktum er delvis motstridende, og i et av 
brevene fremkommer det i dulgte vendinger at hennes beskyldninger mot faren ikke 
er riktige. Hva bør du gjøre i dette tilfellet? 

 
 


