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sagt, og vi lever rigtigt nok også i et såkaldt videnssamfund. Men hvordan er man stillet som forbruger, når
dem man bliver rådgivet af har en større viden end en selv? Bogen giver en generel viden om kendetegnene
ved lovfæstede god skik-standarder samt deres indflydelse på ansvarsvurderingen. Desuden giver bogen et
indblik i, hvilket indhold og hvilken virkning den konkrete standard god skik har for juridisk rådgivning.
Men hvad er god skik-standarder? Ud fra ordlyden, at der er tale om, at der på det pågældende område skal
gælde en standard, som skal omfatte, hvad der anses for at være god skik på området. En rådgiver kan således
ikke gøre, som det passer ham, og dermed udnytte sin indbyggede magt over forbrugeren, da rådgivningen
skal være i overensstemmelse med denne gode skik. Bogen er delt op i en generel del, hvor der redegøres for
de lovfæstede faglige god skik-standarder, og i en speciel del, der indeholder en indgående analyse af god

skik for juridisk rådgivning.

 

Viden er magt, er det engang blevet sagt, og vi lever rigtigt nok også
i et såkaldt videnssamfund. Men hvordan er man stillet som

forbruger, når dem man bliver rådgivet af har en større viden end en
selv? Bogen giver en generel viden om kendetegnene ved lovfæstede
god skik-standarder samt deres indflydelse på ansvarsvurderingen.

Desuden giver bogen et indblik i, hvilket indhold og hvilken
virkning den konkrete standard god skik har for juridisk rådgivning.
Men hvad er god skik-standarder? Ud fra ordlyden, at der er tale om,
at der på det pågældende område skal gælde en standard, som skal

omfatte, hvad der anses for at være god skik på området. En rådgiver
kan således ikke gøre, som det passer ham, og dermed udnytte sin
indbyggede magt over forbrugeren, da rådgivningen skal være i
overensstemmelse med denne gode skik. Bogen er delt op i en



generel del, hvor der redegøres for de lovfæstede faglige god skik-
standarder, og i en speciel del, der indeholder en indgående analyse

af god skik for juridisk rådgivning.
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