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COMITET L CONS LTATIV AL BARO URILOR Ş I SOCIETĂT I LOR DE DRKPT
DIN COMUN ITATEA EU ROP EANĂ

DE LARATlt\ DE LJ\ PER GIA PRIVI D PRI CIPllLE DE O DUITĂ
PROFE IO ALĂ A Bt\RO RILOR I O IETĂTILOR DE DREPT Dl COM
ITJ\Tl ::J\
EUROPEA Ă(l6.IX.1977)

I latura regulilor de

conduită profesională :

Regulile de conduită profesională nu au ca scop doar definirea obligaţiilor, a căror încălcare poate
implica o sa ncţiune disciplinară. O sancţiune disciplinară c te impu ă doar ca remediu de ultimă
instanţă. c poate într-adc ăr considera ca fiind o indicaţi a faptului că auto-disciplina membrilor
profc ici nu a avut succc .
armele de conduită profesională sunt concepute, prin acceptarea lor de bună oic de către avocaţii
intcrcsap , pentru a asigura executarea corectă de cătr avocaţi a unei funcţii ·arc este recunoscută
ca fiind esenţială în toate socictă!ilc civilizate.
Regulile specifice ale fiecărui Barou au ocietate de Drept unt legate de propriile ale tradiţii şi
sunt adaptate organizaţiei ş i sferei de acti vi tate a profesiei din ţara în cauză procedurilor sale
judiciare şi admini trati e şi legi laţiei sale na\ionalc. u c te nici posibil , nici de dorit ca acestea
să fie scoase din context şi nu ar trebui să se încerce aplicarea generală a reguli lor care sunt în mod
inerent imposibil de aplicat.
În căutarea unei baze comune pentru un cod de conduită profesională p nlru ' omunitatc, trebuie
să pornim de la principiile comune care sunt ursa unor reguli specifice în fiecare tal membru .
JJ Misiunea avocat11/11i în societale:

Func\ia a ocatului în societate nu începe i nu se termin ă cu executarea cu bună-crcdin\ ă a unui
mandat în măsura permisă d lege. Un avocat trebuie să s rv ască interes Ic justi\ici, precum şi
ale păqilor care ap lcază la în tanţă , iar datoria ac stuia e te nu numai să pi d zc pentru cauza
clientului său, ci să fie şi sfă tuitorul acestuia. Prin urmare, funcţia de avocat îi conferă acestuia
multiple îndatoriri i obliga!ii (care uneori apar în conflict una cu alta) l"a\ă de:
cli en t;
familia clientului . i alte per oane
instante ·i alte autorităţi în
acţionează în numele său;

faţă

de care clien tul are o obliga\ic

faţa cărora

profesia de a ocat, în genera l

şi

a ocatul

pledează

le gală

sau

morală ;

pentru cauza clientului

său

sau

fiecare membru al acestei a, în speci·tl ; şi

public, p ntru care cxistcn \a unei profc ii libere şi indep ndcnte, dar reg lementate. este o
garanţi esenţială ar spcctării drepturilor omului .
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J\ tun ci când există atât de mu lte îndator iri care trebuie reconciliate, îndeplinirea corespunză t oa re
a misiunii avocatului nu poate fi rea li zată fă ră încrederea deplină a tutu ror părţilor interesate. Toate
regulile profesionale se ba zează încă de la început pe cerinţa de a fi demni de încrederea rcspccti ă .

111. Integritatea

person a lă :

Relaţiile

de încredere nu pot c i ta dacă onoarea, onestitatea i integritatea person a l ă a avocatului
sunt puse la îndoială . Pentru a ocat, aceste virtuţi tradiţi o n a l e constituie obligaţii profesion al e.

IV . Confiden!ialitatca:
l . Este e senţia l în misiunea avocatului ca fiecare client să-i com uni ce lucruri pc care nu Ic-ar spune
altor persoane şi s ă primească alte i nform a ţii pc baza încrederii . Fără certitudinea co nfiden ţ i al it ă ţii
nu poate exista încredere. Obligaţia de co nfidenţi a lit ate este, prin urmare, recuno scut ă ca fiin d un
drept , i o obligaţie primară şi fundamentală a profesiei .
2. Deş i nu există nicio îndoială cu privire la princi piu l esenţial al ob l igaţiei de co nfidenţi a litat e ,
Comitetul consult ativ a constatat că exi tă difere nţ e scmnificati c între ţările membre cu pri vire la
domeniul exact de aplicare a drepturilor şi îndatoririlor avocatului . /\ceste d i ferenţe , uneori de
na tură foarte subtilă, se refe ră în special la drepturile şi îndatoririle unui avocat faţă de clien tul să u ,
ins t a nţ ele judecătoreşti în cauzele penale şi autorită!ile administrative în ca uzele liscalc.
3. În cazul în care exi tă îndoieli , Comi tetul Consultati este de părere că trebuie respectată cca
mai strictă regul ă - adi că regula care oferă cea mai b un ă protecţie împotriva încălcă rii secretu lui
profesional.
4. Comitetul Consultativ Ic recomandă cu fermitate 8arouril or ş i Societăţilor de Drept din
Comunitate s ă acorde su ţinere şi as i ste nţ ă membrilor profesiei din alte ţări pen tru a ga ra nta
protecţi a confidenţiali t ă ţ ii profesionale.

V.

Ind e pendenţa:

I. Multitudinea d înd atoriri la care este supus un avoca t n ecesi t ă independenţa sa ab so lut ă , fă r ă
nicio altă influenţ ă, în special cca are ar putea rezu lta din intcre ele sale personale. Obi ecti vitatc.:a
avocatului este la fel de nccc ară pentru încrederea în procc ul de ju s tiţie ca i mp a rţ i al i t a t ea
j udec ă t o rului . Prin urmare un avocat trebuie să e prezinte ca fiind independent atât de clientu l
să u , cât şi de in s tanţă ş i să nu încerce să intre în graţii l e ni ciu neia dintre părţi .
2. Acea s tă independenţă este necesară atât în materie neco nt encioasă cât . i în liti gii . Sfatul dat d
un a ocat clientului să u nu arc nicio valoare reală dacă este dat doar pentru a intra în g raţi il e
acestui a, a deservi interesele sale personal sau cară puns la presiunea extern ă.
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3. Regula privind repreze ntarea intereselor connictualc i normele care interzic unui avocat să
al te forme de acti itate unt menit
ă gara nteze indcp ndcn\a a ocatului în
conformitate cu tracli\iilc ş i cutumele fiecărei ţări .
c.k sfăşoa re

VI.

alura

colectivă

a profc ici :

I. alura colecti vă a profesiei asigură o relaţie de încredere între a ocaţi în beneficiul clienţilor
lor ş i pentru a evi ta liti gi ile . u poate săju tifice niciodată stabilirea interese lor profesiei împotri a
celor ale justiţiei sa u ale părţilor care apelează la justi\ic.
2. În unele ţări ale Comuni tăţ ii toate comunicările dintre avocaţi ( cri e sa u crbalc) sunt
consi derate co nfid e nţ iale. Ace t principiu este recuno ut în Belgia Franţa , Italia, Luxemburg şi
Tăr il e de Jos. Legea celorlalte ţări nu acceptă acest lucru ca pc un principiu general: chiar ~ i
declaraţia exp re · ă că o scrisoare este confiden\ i ală (sau "fă ră prej ud ic icre") nu c te întotdeau na
s uficientă pentru a face ace t lucru. Pentru ac ita orie posibilitate de neînţelegere care ar putea
ci curge din d ezvăluirea unor informaţii confiden\ iale, Comit tul onsullati con id eră că este
prudent ca un avocat care doreşte să comunice aspect confidenţiale unui olcg dintr-o ţară ale
că rei reguli sunt diferit de cele din \ara sa, ar trebui să întrebe în preal abi l dacă şi în c mă s ură
co legul său este capabil să Ic trateze ca atare.
3. Un avocat care so li cită as istenta unui coleg dintr-o altă \ară trebuie să fie sigur că acesta este
ca lificat corespunzăt or pentru a rezol a che tiunca r pectivă. imic nu c te mai dăunător
încrederii între colegi decât un angajament ocazional u privire la o ac\iunc pe care pers ana art:
ş i - l asumă nuc te în m ăs ură să o efectueze, deo arece nu este competentă în acest sens. Prin urmare.
datoria unui avocat care e t abordat de un co leg dintr-o altă ţară st să nu accep te instrucţiuni
în tr-o materie în care nu este competent. Acesta trebuie ă-i furni zeze colegului să u toate
informaţiile ncce are pentru a-i permite să instruia că un a ocat care este cu adc ă rat capabil să
oG·rc crviciul cerut.
4. În ceea cc pri c te obl igaţii le financiare ale unui a ocat care in truic ş t c un avocat dintr-o altă
\ară , onsiliul pentru consiliere i arbi traj al Comitetului consultativ a emis la data d 29 ianuarie
1977 următoarea opinie:
În rel aţii le profesionale dintre membrii Barourilor din diferite ţări , în care un avocat nu e limitea ză
doa r să recomande un alt a ocat sau să-l pr zinte cli ntului ci îi în cred inţea ză în mod personal
unui coresponden t o chestiune particulară sau îi so li cită fatul , ace ta îş i asumă o bli gaţ i a , chiar
dacă clientul c te insol cnt, să plătească onorariile
costuri le ş i cheltui lile datorate
corespondentu Iui s tră in . A voca\ ii în cauză pot, totuşi la începutu I raportu Iu i profesional dintre
aceş ti a, să încheie aranja mente speciale în ac ·astă privin\ă . În plus, a ocatul instructor poate
oricând s ă î, i limitez ră punderea p e rso n a lă în funcţi d valoarea onorariilor, costu ri lor ~ i
eh ·ltuiclilor efectuate înain te de se izarea avoca tulu i · trăi n cu privire la renunţarea sa la
n.:spon~ab il itate pen tru s ituaţiile viitoare.
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profesională:

I. În toate ţările membre ale Comunităţii europene, avoca ţil or li e inlc.:rzice publi ci tatea
proprie sau promovarea propriei acti ităti . /\ceast ă intcrdic\ie este des tin a t ă protcc\iei
publicului şi standardelor ridicate ale profesiei . Domeniul de aplicare al interdicţiei nu este
acelaşi în fiecare \ară. În unele ţări, acea ta e te prevăzut ă de legi l aţia n aţională t:are
prevede o sa n cţiune p e n a l ă în caz de încălcare a acestei pre ederi . Prin urmare , eslc posibil
ca un avocat din tr-o altă \ară care e a n gajează într-o formă de publicitate interzi s ă să p o ată
induce în eroare publicul i ă-şi a urne ri cui unei proceduri penale. În general , nimit: nu
poate îm pi edica un avocat să folosească cărţi de v i zită ş i materi ale de scris în form a
autoriza t ă de propriu I organism profcsional. Din co lo de asta ar fi recomandabi I s ă so Iici te
organizaţiei profesional din ţara gazd ă consultanţă în a ans.
2. În uncie \ări , publicitatea care este de tinată să ofere in fo rmaţii publicului sau a aca ţilor
din alte ţări c te permisă dacă este aprobată de sau sub auspiciile organiza\iilor
profesionale. Avocaţii din alte ţări pot utiliza astfel de mijl oace de publicitate, în m ăsu ra
în care regulile impuse de propriul 13arou sau ocietate de Drept Ic permit să fac ă acest
lucru.
VIII Respectarea regu lilor altor barouri

şi

soci

tă\i

de drept:

Directiva din 22 martie 1977 preci zează circumstan\ele în care un avocat dintr-o alt ă \ a ră
este obl igat să respecte regulile Baroului sau ocictăţii de Drept din ţara gazdă .
J\ ocaţii au datoria de a se informa despr regulile care îi pri csc în " de sfăş urarea o ri cărei a ctivit ~1\i
specifice. 13aroul sau Societatea de Drept din \ara gazdă arc datori a de a răspunde la tntrcbă rilc
acestora cu privire la con\ inutul i efectul propriilor reguli , având întotdeaun a în vedere ·opul lor,
respccti de a-i proteja pc cei care solicită serviciile profe ionale ale unui avoca t. /\ oca\ii trebuie
ă a i bă în totdeau na în vedere că mod ul în car se comportă se a rcnccta asupra organizaţiei
profesionale căreia Ic a p a rţin , as upra colegilor lor ş i asupra tuturor c lienţilor lor.
com unit a ră
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