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APELUL
avocaților pentru crearea unei jurisprudenţe unitare care să se bazeze pe reguli
de bune practici privind reflectarea onorariilor de avocat în compunerea
cheltuielilor de judecată.

Având în vedere conduita a unui număr însemnat de instanțe de judecată prin
care onorariile solicitate în cauzele civile sunt reduse, justificându-se aplicarea art.
451 alin. (2) din Noul Cod de Procedură Civilă (NCPC), perpetuându-se nepermis
practica judiciară discreționară creată în aplicarea art. 274 alin. (3 ) din Codul de
procedură civilă 1865 ,
Ţinând cont de criteriile stabilite de lege în materia analizată,
Deoarece criteriile ce constituie normele de conduită profesională a avocaţilor
la stabilirea onorariilor, astfel cum acestea sunt prevăzute în Statutul profesiei de
avocat, dau expresie dreptului avocatului la existență profesională bazată pe dreptul
de a stabili/conveni onorarii adecvate fiecărei prestaţii profesionale, rezonabil
estimate în procedurile judiciare a căror evoluție firească este predictibilă, potrivit
legii,
Deoarece rezultatul unor aprecieri pur subiective a judecătorului cauzei, fără
motivare corespunzătoare a evoluției procedurii în concret, are și rolul și scopul de a
sublinia sau a întări/diminua/”minimiza sau stigmatiza” necesitatea și rolul real al
avocatului în procedurile judiciare ,
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face apel către autoritățile competente, institutele de formare profesională şi
asociațiile profesionale ale magistraților să inițieze dezbateri profesionale comune
între magistrați, avocați, teoreticieni ai dreptului, cu caracter practic aplicativ și
interactiv care să configureze reguli de bune practici privind reflectarea onorariilor de
avocat în compunerea cheltuielilor de judecată, bazate pe cunoașterea reală a
1

legislației profesiei de avocat, a practicilor pe plan european în materie, a specificului
activității avocaților de pregătire și de realizare a apărării, mai ales în condițiile Noilor
coduri, în care, prestațiile profesionale au un pronunțat caracter tehnic determinat de
tehnicitatea accentuată a reglementărilor, astfel încât instituția reducerii onorariilor
avocațiale să nu constituie o ”sancțiune judiciară”, aplicată discreționar, cu efectul
desconsiderării rolului apărării în proces, mai ales dacă se apelează la apărarea prin
avocat !
Este imperios necesar să se demonstreze și în fapt, nu numai prin declarații
publice sau luări de poziții doctrinare, implicarea reală a comunităților profesionale de
juriști chemați să realizeze aplicarea unitară a legii, în întreprinderea de demersuri
adecvate pentru ca respectarea, potrivit legii, a dreptului avocatului la onorariu, să nu
determine aplicarea discreționară şi contradictorie a dreptului la reducerea onorariului
de avocat în cadrul instituției cheltuielilor de judecată, cu prejudicierea gravă a
imaginii publice a profesiei de avocat și slăbirea, deopotrivă, a încrederii în justiția
bazată pe lege şi pe motivarea adecvata a deciziilor judiciare !
Adoptat astăzi 29 martie 2014.
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