
Bistandsadvokatens 
rolleforståelse

Innlegg til konferansen «Familievold og 
strafferettssystemets funksjonalitet»



Bistandsadvokatens rolle

• Defineres av klienten
- verge

- setteverge 

• Rammer: «Retningslinjer for 
bistandsadvokater»

- vedtatt på Advokatforeningens representantskapsmøte 29. mai 
2008.

- utfyllende i forhold til Regler for god advokatskikk – det 
advokatetiske regelverket



Oppgavene

• Rådgivning før anmeldelse og seinere

• Bistå under anmeldelse/avhør

• Ivareta klientens interesser underveis i etterforskningen 
(sjekke status, purre, foreslå etterforskningsskritt)

• Orientere klienten om straffeprosessens gang og 
forventet saksforløp

• Forberede klienten i forkant av evt hovedforhandling

• Utrede, forberede og presentere erstatningskrav

• Formidle dom/andre rettslige avgjørelser/påtalevedtak

• Søke om voldsoffererstatning



Viktig:

- Pkt 1.7: Om interessekonflikt: advokaten skal avstå fra å påta seg 
bistandsadvokatoppdrag for et barn hvis man samtidig 
representerer en av barnets foreldre i tvist etter barneloven eller i 
barnevernssak

- Pkt 2.2: Bistandsadvokaten må ikke tilskynde eller på annen måte 
medvirke til uriktig forklaring. Har plikt til å viderebringe
opplysninger på tross av taushetsplikt etter strpl § 119 og strl § 172 
(straff for den som unnlater å opplyse om omstendigheter som 
godtgjør at en som er tiltalt eller dømt for en forbrytelse er 
uskyldig), og bør gjøre klienten oppmerksom på denne plikten 

- Pkt 4.1: Avklare hva som er klientens interesse i saken, og ivareta 
disse!



To perspektiver

Barnevern

Hendelse Dom

Politi



Tid

• Saksbehandlingstid før dommeravhør

• Saksbehandlingstid etter dommeravhør



Barnets beste

• Barnekonvensjonen art 3.

• 1. Ved alle handlinger som berører barn, 
enten de foretas av offentlige eller private 
velferdsorganisasjoner, domstoler, 
administrative myndigheter eller 
lovgivende organer, skal barnets beste 
være et grunnleggende hensyn. 



Vilkårlig etterforskning?

• Barnekonvensjonen art 16.

• 1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig 
eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, 
sin familie, sitt hjem eller sin 
korrespondanse, eller for ulovlige angrep 
mot sin ære eller sitt omdømme. 



Barnevernets arbeid

• Grundig, varig

• Flere samtaler med barn og foreldre

• Bevissikring



Takk for oppmerksomheten!


