NORGES TAXIFORBUND
RETNINGSLINJER FOR JURIDISK BISTAND TIL FORBUNDETS MEDLEMMER

Vedtatt av styret 10.mai 2016

1. Forbundets aktive medlemmer får gratis utenrettslig juridisk bistand i saker som vedrører
deres taxivirksomhet. Det gis ikke bistand i saker som strider mot forbundets interesser eller
de interessepolitiske saker Norges Taxiforbund arbeider for. For øvrig vises til Norges
Taxiforbunds etiske retningslinjer.
2. Retten til juridisk bistand gjelder saker som har oppstått etter at medlemskap er tegnet.
3. Gratis juridisk bistand gis for inntil 10 timer per kalenderår. Saker med tvistesum under kr.
5000 kan avvises. Medlemskap må være betalt før det kan ytes bistand.
4. For sentralstyrt/eid løyve som det betales medlemskontingent for, gjelder retten til juridisk
bistand i tilknytning til dette løyve.
5. Henvendelser vedrørende juridisk bistand skal fremmes gjennom fylkesforening. Saken kan
så henvises videre til forbundet.
6. Dersom forbundet skal representere medlemmet, forutsettes det at medlemmet selv bidrar
til sakens opplysning ved skriftlig redegjørelse, og fremleggelse av alle nødvendige faktiske
opplysninger/dokumenter.
7. Dersom medlemmet ikke følger råd og anbefalinger fra forbundets rådgivere/advokater,
forbeholder forbundet seg retten til å tre ut av saken. Før slik avgjørelse fattes, skal saken
drøftes med medlemmet.
8. I saker hvor foreligger konflikt mellom medlemmer kan Norges Taxiforbunds advokat påta
seg å mekle mellom partene for å forsøke å komme frem til en omforent løsning.
9. Det gis ikke juridisk bistand til et medlem som samtidig representeres av annen
rådgiver/advokat. Dersom Norges Taxiforbund skal overta ansvaret for en sak, må
medlemmet skriftlig bekrefte at saken er overlatt til Norges Taxiforbund.
10. Retten til gratis juridisk bistand er begrenset til utenrettslig bistand, herunder
konsultasjoner, rådgivning og korrespondanse.
11. Dersom saker forbundet behandler ikke kan løses i minnelighet, kan forbundet bistå med å
utarbeide klage/tilsvar til forliksrådet. Bistanden til forliksrådet gjelder kun den skriftlige
forberedelsen av saken.
12. Norges Taxiforbund bistår ikke i saker for øvrige domstoler, med mindre saken anses av NT å
være av prinsipiell betydning for taxinæringen. Dette gjelder også saker som går til
Trygderetten.
13. Kostnader/gebyrer forbundet med behandling i rettsapparatet dekkes av medlemmet selv.

