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Advokatfirma Mitsems  
 

HUSTAVLE  
 
1.   Du skal ikke la deg forhaste 
Ta den tiden du trenger for en viktig beslutning. Dersom du har 
behov for ekstra tid fordi du er ung, uerfaren eller usikker, skal 
du be om slik tid.  
 
2.   Du skal ikke la deg lure 
Sørg for å få tid med deg selv, i ro og mak, for å tenke i gjennom 
det du gjør. Det er den beste garanti mot å bli lurt.  
 
3.   Du skal vite hva du vil 
Ting går ikke alltid som man vil. Det kan du ikke alltid gjøre noe 
med. Men det er veldig viktig at man tenker igjennom, og vet 
hva man vil.  
 
4.   Du skal være åpen og klar 
Når du vet hva du vil, skal du si dette på en åpen og klar måte. 
Det er sjelden man kommer noen vei med å prøve å være lur, 
eller å holde noe tilbake.  
 
5.   Du skal ta i mot råd 
De fleste har noen de kan spørre om råd. Gode råd kan være gull 
verdt. Jo før man spør om råd, jo bedre er det. Spør gjerne en 
advokat.  
 
 

6.   Du skal skrive ned mest mulig 
Din hukommelse er dårligere enn du tror. Du kan glemme ting 
du gjerne vil huske - eller som du gjerne vil glemme, selv om 
også det kan være viktig.  
 
7.   Du skal protestere mot det du er uenig i 
Når du opplever at noe blir gjort galt mot deg eller andre, skal du 
si klart fra at du er uenig. Taushet kan misforstås, og blir det 
ofte.  
 
8.   Du skal være åpen for minnelige ordninger 
Det viktigste er ikke alltid å få rett på alle punkter. En løsning 
som gir noe til begge parter kan medvirke til at man unngår en 
langvarig tvist.  
 
9.   Du skal ikke være redd for megling og forlik  
Hvis du havner i en tvist, kan saken kanskje løses ved megling 
og forlik. Ta kontakt med en nøytral part, eventuelt en nøytral 
advokat.  
 
10.  Du skal ikke utsette for lenge å gå til advokat 
Det kan være dyrt å gå til advokat, men det kan være enda 
dyrere å la være, eller å utsette dette for lenge. Advokatens første 
bud er å prøve å gjøre det som er mulig for at du skal unngå 
konflikt og omkostninger, og der er han fagmann. 

 
   


