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Forhold til media

Vår medieprofil
De fleste av våre kunder foretrekker minst mulig omtale av deres sak i media. Vi tilstreber derfor på
generelt grunnlag minst mulig mediaomtale. Selvsagt er vi tilgjengelig for media i den grad det er
nødvendig og riktig for klientens interesser. Men som kunde kan du vite at vi aldri benytter media i
enkeltsaker i egen interesse eller for å profilere oss selv. Heller ikke vil vi benytte media for å søke å
påvirke dommere eller vitner i enkeltsaker.

Vår reklameprofil
Vår reklameprofil består hovedsakelig av profilering av firmanavn. Vi bruker reklame i beskjedent omfang,
og da stort sett som sponsor for gode formål i regionen.

Regler for god advokatskikk - forhold til reklame og mediaomtale
Advokatforskriften inneholder bestemmelser om advokaters forhold til egen reklame og mediaomtale av
saker. Advokaters markedsføring skal i form og innhold være saklig og korrekt. Den kan ikke inneholde
villedende informasjon eller etterlate inntrykk som er misvisende.
Kun dersom advokaten har særskilt innsikt i spesielle rettsområder kan dette markedsføres spesielt. Det
vil si at et kontor som i hovedsak driver meda alminnelig praksis ikke skal fremheve særlige områder uten
at advokaten har mer erfaring / mer kompetanse enn andre tilsvarende kontorer.

Dersom advokaten fremhever ett eller flere rettsområder i sin markedsføring, kan du derfor med rette
spør advokaten om hvilken særskilt kompetanse eller erfaring som er bakgrunn for en slik markedsføring.
Dette kan uansett være nyttig slik at du har en viss sikkerhet for at den advokaten du velger faktisk har
tilstrekkelig grunnlag for å gjøre en best mulig jobb i din sak.
Fra advokatforskriftens regler for god advokatskikk gjengis:
Punkt 2.4.1:
En advokats reklame skal i form og innhold være saklig og korrekt og følgelig ikke inneholde noe som er
uriktig, misvisende eller villedende.
Det er tillatt å fremheve en eller flere grener av advokatvirksomheten under forutsetning av at advokaten
har særskilt innsikt og erfaring innen vedkommende felt.
Advokatene bør medvirke til å fremme objektiv informasjon om sitt yrke på en slik måte at dette kommer
advokatstanden og det rettssøkende publikum til gode.
Punkt 2.4.2:
En advokat plikter ved enhver omtale av rettssaker å ta tilbørlig hensyn til partenes interesser og
domstolens verdighet, herunder hindre faren for påvirkning av dommere, lagrette og vitner. Advokaten skal
vise særskilt tilbakeholdenhet når det gjelder medieomtale av forestående eller verserende rettssaker der
han selv er eller har vært engasjert.
I ethvert tilfelle der en advokat uttaler seg i en sak der han har eller har hatt oppdrag, må det gjøres
uttrykkelig oppmerksom på dette.

