FEDERATION DES BARREAUX D’EUROPE
EUROPEAN BARS FEDERATION
VERBAND EUROPÄISCHER RECHTSANWALTSKAMMERN
FEDERACION DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS DE EUROPA
FEDERAZIONE DEGLI ORDINI FORENSI D’EUROPA

RESOLUCIÓ SOBRE LA INDEPENDÈNCIA ECONÒMICA
DE L’ADVOCAT

LA FEDERACIÓ DE COL·LEGIS D'ADVOCATS D'EUROPA, REUNIDA EN
ASSEMBLEA GENERAL A VIENA EL 18 DE MAIG DE 2002.
Tenint en compte la situació descrita pels ponents nacionals a Alemanya, Àustria, Bèlgica,
Espanya, França, Gran Bretanya (Anglaterra i País de Gal·les), Itàlia, Països Baixos,
Portugal i Suïssa,
Considerant que la independència econòmica de l'Advocat – condició essencial per a
l'exercici d'un assessorament i una defensa lliures – està amenaçada en gairebé tots els
països d'Europa.
Considerant les disposicions de la Convenció Europea dels Drets Humans i la salvaguarda
dels drets fonamentals, especialment l'efectivitat de l'accés a la justícia i a la igualtat de
mitjans davant els Tribunals.
•

sol·licita que el dret a la representació o assistència per part d'un Advocat sigui
obligatòria davant totes les jurisdiccions penals, civils, comercials, socials,
administratives, arbitrals o unes altres, davant totes les comissions de caràcter
jurisdiccional, davant totes les instàncies disciplinàries, etc …

•

sol·licita la repercussió per principi de totes les costes i honoraris necessaris exposats
per la part guanyadora sobre la part perdedora, excepte excepcions degudament
motivades i - a aquest efecte - preconitza la instauració pels Estats de tarifes legals
mínimes dels honoraris.

•

recorda que fer-se càrrec del cost de l'Advocacia d'Ofici constitueix un deure propi de
l'Estat, finançat a través dels impostos

•

desaprova tota noció de reducció solidària imposada a l'Advocat que participa en el
servei públic del Torn d'Ofici, quan en la seva qualitat de ciutadà ja ha contribuït
solidàriament.

•

exigeix que la remuneració del treball en el marc de l'Advocacia d'Ofici sigui la mateixa
que en el marc del dret comú, segons la tarifa legal o el barem ordinal vigent,
respectant la regla « a iguals prestacions, iguals remuneracions »

•

convida als Estats a dotar-se d'una legislació que permeti la prevenció i el tractament
de les dificultats dels Bufets d'Advocats, al mateix nivell que per a qualsevol altra
activitat econòmica

•

convida així mateix als Col·legis a dotar-se dels mitjans humans i tècnics que permetin
ajudar als Advocats a prevenir i tractar les seves dificultats financeres.

