
MULIGHETER FOR ADVOKATHJELP 
 
1. Klient betaler 

I utgangspunktet må den som kontakter advokat betale for det arbeid advokaten utfører, på lik 
linje med kjøp av andre tjenester.     
 
2. Bistandsadvokat 

I straffesaker som gjelder alvorlige straffbare forhold (voldtekter/seksuelle overgrep, visse 
familievoldssaker mm), alvorlige personskader, eller hvor det foreligger særlige forhold, kan 
man ha rett på å få oppnevnt en bistandsadvokat (se egen artikkel om bistandsadvokat). I disse 
tilfellene vil domstolene betale for arbeidet som bistandsadvokaten utfører, og fornærmede vil 
således få gratis advokathjelp. 
 
3. Fri rettshjelp 

Man kan ha rett på fri rettshjelp utenfor domstolene (fritt rettsråd) og i rettssak (fri sakførsel). 
I enkelte sakstyper vil man kunne ha rett på fri rettshjelp uavhengig av formue, for eksempel 
har voldtatte rett på fri rettshjelp for å vurdere om man skal anmelde saken, voldsofre har rett 
på fri rettshjelp i erstatningssak mot gjerningspersonen og man har rett på fri rettshjelp ved 
tvangsekteskap. I noen saker kan man få fri rettshjelp dersom man har begrenset inntekt og 
formue, for eksempel i saker som gjelder personskadesak, søknad/klage voldsoffererstatning 
mv.  
 
4. Kontoret for voldsoffererstatning/Erstatningsnemnda for voldsofre 

Dersom vilkårene for voldsoffererstatning er oppfylte kan voldsoffererstatningsmyndighetene 
også tilkjenne dekning av advokatutgifter. Det vil imidlertid ofte være et problem at man ikke 
vet om vilkårene er oppfylte, og dermed om advokatutgifter vil bli dekket, før på et sent tids-
punkt og etter at mye/mesteparten av advokatarbeidet allerede er utført. 
 
5. Norsk pasientskadeerstatning/Pasientskadenemnda 

Dersom man er påført en pasientskade som følge av feilbehandling av lege, sykehus mv, kan 
man ha rett på pasientskadeerstatning. Dersom man får et positivt vedtak vil NPE/nemnda 
kunne dekke utgifter til juridisk bistand i erstatningssaken. 
 
6. Forsikringsselskap 

I arbeidsulykkessaker og trafikkskadesaker vil forsikringsselskapene, hvis vilkårene for 
erstatning ellers er oppfylte, ofte dekke advokatarbeid. erstatning/utgiftsdekning. I noen 
tvistesaker vil man kunne få dekket mesteparten av advokatutgiftene under rettshjelps-
forsikringen, som ofte er en del av bolig-/innboforsikring e.l. 
 
7. Forvaltningsloven § 36 

Dersom man påklager forvaltningsvedtak, og får medhold i klagen, vil man i visse tilfeller 
kunne få dekket egne saksomkostninger/advokatutgifter iht. forvaltningsloven § 36. 
 
8. Motpart betaler 

Dersom man går til rettssak og vinner saken vil motpart kunne bli ansvarlig for advokat-
utgiftene. 
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