Standardvilkår
Advokatene Hellenes, Aune, Sveen og Jølberg DA
Advokatfirmaet Advokatene Hellenes, Aune, Sveen og Jølberg DA består av 5 advokater, hvorav 4
er partnere og 1 er ansatt advokat. I tillegg har vi 4 sekretærer/regnskapsmedarbeidere. Alle saker
har en ansvarlig advokat.
I enkelte saker kan det oppstå problemer med habilitet mellom advokatene. Vi ber deg derfor gi
beskjed straks dersom du er kjent med forhold som kan medføre at vi ikke kan representere deg, for
eksempel at en av våre kolleger representerer motpart el.lign.
Vi nevner også at dersom to parter i utgangspunktet forsøker å løse en sak ved felles advokat og
dette ikke fører fram, kan den advokat man først velger, ikke bistå noen av partene senere. Begge
må velge hver sin nye advokat.
Grunnlag for råd og anbefalinger
Vi baserer vår juridiske veiledning på de dokumenter og opplysninger vi får fra deg, eventuelt fra
dokumentasjon vi selv innhenter. Det kan være at opplysninger som blir lagt fram senere kan
medføre endringer i de råd som du i utgangspunktet har fått. Det kan også være slik at
dokumentasjon mottatt fra motparten medfører at saken må ses på en annen måte.
Når det gjelder originaldokumenter, oppbevarer vi i utgangspunktet ikke disse, men tar kopier og
returnerer originalene til deg så snart som mulig.
En del av vårt ansvar som advokat er å ha et nøkternt syn på alle sider ved en konflikt, samtidig som
vi skal ivareta dine interesser på beste måte. Det kan derfor hende at våre råd og vurderinger ikke
samsvarer med din egen oppfatning. Skulle det oppstå uenighet og motsetningsforhold som ikke lar
seg løse, eller samarbeidet ikke fungerer, har vi som advokater rett til å trekke oss fra saken.
Beregning av salær
Salæret beregnes etter en kombinasjon av medgått tid og sakens kompleksitet. Oppdraget anses å
løpe fra i dag og beregningen av salær blir foretatt fra dette tidspunkt.
Når det gjelder testament, samboerkontrakter og andre begrensede oppdrag kan du be om
prisoverslag.
Fakturering
Vi fører timer over alt arbeid som blir utført og dette blir fakturert sammen med eventuelle utlegg.
Dersom ikke annet er avtalt, vil det faktureres hvert kvartal.
Rettshjelp
I en del saker er det mulig å søke forsikringsselskap om dekning av advokat og kostnader til teknisk
sakkyndige. Der hvor det er aktuelt, må vi få navn på forsikringsselskap og polisenummer for den
gjenstand forsikringen gjelder. Dersom tvisten omfattes av forsikringen, vil forsikringsselskapet
dekke salæromkostninger med fradrag av en egenandel. Vanlig egenandel er kr 4 000 med tillegg av
20% av honorar over dette. De fleste rettshjelpsforsikringer har en øvre grense som for tiden er
kr 100 000.
Frist for å melde krav under rettshjelpsforsikring er ett år fra tvist med motparten oppsto. Du bes
allerede nå å gi oss tilbakemelding om du mener å ha forsikring som kan benyttes, slik at dette kan
undersøkes. Enkelte kan også ha rettshjelpdekning via medlemskap i organisasjoner. Dette må du
selv undersøke eller gi oss beskjed, slik at vi kan undersøke det.

Fri rettshjelp
Staten har en ordning med fri rettshjelp som dekker visse saksområder. Rettshjelpssøkerens
bruttoinntekt må da være under kr 246 000for enslige, 369 000 for ektefeller/samboere. Skattbar
formue må ikke overstige kr 100 000. Typiske saker under ordningen med fri rettshjelp er
separasjon, skilsmisse, barnevern, arbeidsrett m.m. Dersom du mener at din sak kommer inn under
dette, må du ta opp dette straks dersom spørsmålet ikke allerede er avklart.
Også ved ordningen med fri rettshjelp er det en egenandel som for tiden er kr 905. Dersom det
søkes om fri sakførsel, er egenandelen 25% av utgiftene, oppad begrenset til 5 x salærsatsen, dvs for
tiden maksimalt kr 4 525. Egenandelen innkreves av advokaten, vanligvis på forskudd.
Saksomkostningsansvar
Vi gjør oppmerksom på at du ved å engasjere advokat, kan risikere å komme i en situasjon hvor du i
tillegg til utgiftene til egen advokat, må dekke hele eller deler av motpartens utgifter til juridisk
bistand. Dette skjer normalt i forbindelse med rettssaker hvor du kan bli idømt å dekke motpartens
saksomkostninger dersom du taper.
Idømte saksomkostninger dekkes ikke via rettshjelpsdekningen.
Orientering om sakens framdrift
Du vil fortløpende bli holdt orientert om hvordan saken går ved at du får kopi av all inn- og
utgående korrespondanse i saken. Av og til kan det ta noen dager før brev blir oversendt på grunn
av at vi er opptatt i retten eller borte fra kontoret av andre grunner.
Taushetsplikt
Advokater har taushetsplikt om opplysninger som vi mottar fra klient.
Det er imidlertid et unntak som gjelder lov om hvitvasking, som trådte i kraft 1. januar 2004. Denne
loven pålegger advokater å rapportere til Økokrim dersom det oppstår mistanke om at klienten
disponerer midler som har sitt utspring i eller i tilknytning til en straffbar handling.
I medhold av denne loven kan det også være aktuelt å kreve legitimasjon av nye klienter.
Klageadgang
Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk.
Du har også anledning til å klage hvis du er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på
arbeidet kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.
Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Vestfold krets som første
instans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for disiplinærnemnda.
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