
VEDLEGG 2 til Retningslinjer for studenter/trainees: 
Bestemmelse til avtale 

 

 

 

TAUSHET M.V. 

 
Medarbeideren plikter å iaktta taushet om alt Medarbeideren får kjennskap til under sitt 
opphold i Advokatfirmaet, overensstemmende med vedlagte taushetserklæring, jf. vedlegg 
1. taushetsplikten gjelder også etter oppholdets opphør. 

I tillegg til det som fremkommer av vedlegg 1, skal reglene for god advokatskikk slik de til 
enhver tid lyder, gjelde tilsvarende for forholdet mellom Medarbeideren og Advokatfirmaet. 
Reglene gjelder også etter at oppholdet er avsluttet slik de ville gjelde for ansatte advokater 
og advokatfullmektiger.  

Ved ansettelse i annen bedrift skal Medarbeideren fortsatt anses som advokat i forhold til 
disse regler og skal identifiseres med sin nye arbeidsgiver og ny arbeidsgivers interesse. 
Dette innebærer blant annet at i forhold til reglene om interessekonflikt kan Medarbeideren 
ikke arbeide for andre arbeidsgivere på eller i tilknytning til saker eller klienter som var 
aktive hos Advokatfirmaet på det tidspunktet Medarbeideren hadde sitt opphold hos Advo-
katfirmaet. Medarbeideren skal således i nye arbeidsforhold avstå fra å ha noe som helst 
med slike saker/klienter å gjøre. På oppfordring fra Advokatfirmaet skal Medarbeideren til 
enhver tid bekrefte at plikten iakttas.  

Advokatfirmaet vil ved ansettelse sørge for at Medarbeideren får en muntlig gjennomgang 
av de mest sentrale regler om taushetsplikt og interessekonflikt samt hva disse regler i 
praksis innebærer for vedkommende. Advokatfirmaet vil videre gjennomgå relevante 
bestemmelser om god advokatskikk samt sine egne vedtatte etiske retningslinjer og 
Advokatfirmaets særlige retningslinjer knyttet til taushetsplikt og god advokatskikk for 
studenter som studenten også er bundet av. Advokatfirmaet skal sørge for at disse regler og 
retningslinjer er lett tilgjengelige for Medarbeideren.  

 Medarbeideren påtar seg på sin side å sette seg inn i taushetspliktreglene, reglene om 
interessekonflikt samt de nevnte regler om god advokatskikk og Advokatfirmaets egne 
retningslinjer for studenter. 

Kopiering fysisk eller elektronisk for privat bruk av Advokatfirmaets dokumenter, 
utredninger, kontrakter, korrespondanse eller annet dokumentmateriale er betinget av 
Advokatfirmaets skriftlige forhåndssamtykke. I den utstrekning samtykke gis, skal alle 
forhold som identifiserer partene fjernes på forhånd. 
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