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Traducere neoficială din limba engleză 

 

 

ÎNDRUMAR PENTRU AVOCAŢII APĂRĂRII 

 

În cadrul adunării din 19 noiembrie 1999, Consiliul de Supraveghere al Baroului Avocaţilor al 
Norvegiei a adoptat prezentul Îndrumar în scopul reglementării activităţii avocaţilor apărării. 
Îndrumarul se bazează şi concretizează Regulile de conduită pentru avocaţi. Consiliul de 
Supraveghere a considerat necesară crearea acestui Îndrumar datorită diferitor întrebări ce apar 
privind conduita avocaţilor în anumite situaţii speciale.   

 

În cadrul întîlnirii din 25 noiembrie 2005, Consiliul de Supraveghere a adoptat unele modificări 
la Îndrumarul pentru avocaţii apărării din Norvegia. Modificările respective întăresc regulile şi 
definesc mai bine condiţiile de înlocuire a avocaţilor. Noul articol s-a întitulat 1.4, iar 
numerotarea celorlalte articole urmează a fi modificată corespunzător.  

 

Prezentul îndrumar nu face parte din Regulamentul cu privire la avocaţi. Cu toate acestea, se 
aşteaptă ca toţi avocaţii membri ai Baroului să-l respecte în desfăşurarea activităţii lor.  

 

1. Stabilirea angajamentelor  

 

1.1. Clientul este cel care alege avocatul (libera alegere a avocatului). 

1.2. Un avocat nu trebuie să preia anumite angajamente dacă acest lucru nu este direct 
solicitat de către client, de către alt avocat în numele clientului sau de către o persoană 
terţă autorizată de către client, doar dacă Codul de Procedură Penală nu stabileşte 
contrariul.  

1.3. Avocaţii nu trebuie să contacteze persoana învinuită sau acuzată, din propria iniţiativă, în 
scopul obţinerii dosarului şi de asemenea nu trebuie să iniţieze preluarea contractului de 
la un alt avocat.  

1.4. Fiind contactat de către un client care este deja reprezentat de un alt avocat, avocatul 
trebuie să acţioneze în mod prudent. În momentul în care clientul aflat în arest apelează la 
serviciile altui avocat, se prezintă o cerere semnată de către client – excepţie fac cazurile 
cînd acest lucru este imposibil din anumite circumstanţe speciale – înainte ca noul avocat 
să contacteze clientul. Aceleaşi cerinţe de precauţie şi confirmare în formă scrisă sunt 
necesare şi în cazurile cînd noul avocat este contactat de către o persoană terţă din numele 
clientului.  

Dacă clientul este deja reprezentat de către un alt avocat, atunci acesta din urmă trebuie 
informat despre această schimbare. Avocatul precedent trebuie să transmită fără întîrziere 
noului avocat toate materialele dosarului. Dacă avocatul precedent era numit de instanţă, 
documentele se transmit după numirea noului avocat.  

Atunci cînd avocatul este informat despre faptul că clientul său schimbă avocatul, acesta 
din urmă poate contacta clientul pentru detalii referitor la această decizie. Avocatul 
precedent nu trebuie să exercite careva presiuni asupra clientului.  

1.5. Avocatul nu trebuie să plătească pentru obţinerea angajamentului.  
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1.6. Avocaţii au libertate de alegere în acceptarea angajamentelor. Aceştia nu trebuie să 
accepte angajamente care sunt în conflict cu dorinţele clienţilor lor. Acest lucru nu se 
referă la avocaţii care lucrează permanent în judecătoria respectivă, cu excepţia cazurilor 
cînd anumite circumstanţe specifice cer ca ei să respingă angajamentul.  

1.7. Avocaţii nu trebuie să accepte angajamente care pot fi în conflict de interese în acelaşi 
caz sau în alte cazuri cu avocaţii altor clienţi sau în raport cu partea vătămată. Acelaşi 
lucru se referă la clienţii actuali ai altor avocaţi din acelaşi birou.  

Avocaţii trebuie să evalueze eventualele probleme de competenţă juridică în conformitate 
cu art. 106 al Codului de Procedură Penală.  

Avocaţii trebuie să fie atenţi în acceptarea angajamentului, dacă există posibilitatea de a 
fi citaţi ca martori în acelaşi caz.  

1.8. Avocaţii trebuie să examineze cu atenţie înainte de a accepta angajamente în cazul în care 
şedinţa a fost amînată, mai ales dacă există mai mulţi învinuiţi în acelaşi caz, dacă 
învinuitul se află în arest preventiv sau cazul este deja programat pentru judecată.  

1.9. Avocatul trebuie să informeze clientul în modul corespunzător despre regulile de liberă 
alegere a apărării, posibilitatea numirii unui avocat public, precum şi despre plata pentru 
serviciile prestate, conform art. 107 al Codului de Procedură Penală.  

 

2. Drepturile şi obligaţiile avocatului apărării 

 

2.1. Obligaţia avocatului este de a contribui la caz în aşa mod încît să asigure respectarea din 
partea poliţiei, procuraturii, instanţelor de judecată sau penitenciarelor a drepturilor 
clientului său şi evitarea aplicării relelor tratamente. Avocaţii trebuie să asigure ca clienţii 
lor să nu fie privaţi de libertate atunci cînd acest lucru nu este necesar sau supuşi 
tratamentelor inumane şi degradante, ca drepturile lor să fie respectate în perioada 
arestului preventiv şi ca să fie judecaţi în mod echitabil.  

2.2. Avocaţii apărării nu trebuie identificaţi cu clienţii săi. Avocaţii au dreptul de a nu fi 
identificaţi cu cazul pe care îl apără, cu clienţii lor, cu interesele sau opiniile acestora.  

2.3. Avocaţii trebuie să-şi exprime aceleaşi opinii asupra faptelor cauzei ca şi clienţii lor, însă 
trebuie să informeze clientul privind opinia sa despre probatoriu, iar dacă este necesar să 
ofere recomandări referitor la recunoaşterea vinovăţiei. Declaraţia de recunoaştere a 
vinovăţiei nu este în mod necesar obligatorie pentru avocat.  

2.4. Avocatul nu trebuie să urgenteze sau să contribuie în orice alt mod la depunerea 
declaraţiilor eronate, probelor false sau alte forme de dezonoare.  

2.5. Avocatul trebuie să se asigure că clientul său este informat, în momentul arestului, despre 
motivele reţinerii şi conţinutul acuzaţiilor aduse împotriva sa, în limba pe care clientul o 
înţelege şi că clientul, dacă este necesar, va fi asistat de către un interpret.  

Dacă este în interesul clientului, avocatul trebuie contacteze direct clientul aflat în 
detenţie, mai ales atunci cînd aplicarea arestului preventiv nu a fost strict necesară, din 
cauza restricţii, circumstanţe sociale sau medicale, de vîrstă sau de mediatizare a cazului, 
etc. Avocaţii trebuie să monitorizeze situaţia deţinutului pe perioada arestului preventiv.  

Avocaţii trebuie, de asemenea, să ofere învinuitului orice alt suport necesar, rezonabil şi 
firesc în legătură cu cazul.  

2.6. Angajamentul avocatului este unul personal. Dacă este necesar în scopul executării 
adecvate a angajamentelor, avocatul poate fi ajutat de către un jurist asistent autorizat sau 
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de către un alt avocat din acelaşi birou. Clientul poate fi, de asemenea, contactat personal 
de către oricare avocat din acelaşi birou.  

Acelaşi lucru poate fi efectuat în scopul asigurării instruirii necesare şi a oportunităţilor 
de promovare, dacă clientul este în mod explicit de acord, iar realizarea adecvată a 
angajamentelor asumate este asigurată.  

 

3. Rolul avocatului în perioada urmăririi penale 

 

3.1. Avocatul trebuie să fie informat, în măsura în care acest lucru este posibil, despre 
investigaţiile poliţiei şi să evalueze dacă interesele clientului sunt asigurate suficient. 
Avocaţii mai trebuie să pună la curent clientul despre progresul procesului şi să asigure 
dreptul clientului de a lua cunoştinţă de documente. 

 Avocaţii trebuie să accepte examinarea documentelor numai în prezenţa unui ordin de 
confidenţialitate, în conformitate cu art. 242 al Codului de Procedură Penală, numai cu 
acordul clientului.   

3.2. Avocatul apărării trebuie să ofere recomandări clientului cu privire la faptul dacă este sau 
nu în interesul lui să ofere declaraţii organelor de urmărire penală, şi dacă da, dacă este 
sau nu necesară prezenţa avocatului în timpul interogărilor.  

Avocaţii nu ar trebui, în general, să participe în interogările poliţiei, dacă nu a avut acces 
la materiale dosarului în prealabil şi au avut posibilitatea să discute cu clientul.  

3.3. Dacă este în interesul clientului său, avocatul ar trebui să solicite continuarea urmăririi 
penale, cum ar fi interogarea de noi martori sau efectuarea de expertize specializate.  

În cazuri speciale, avocaţii trebuie să efectueze anumite acţiuni din investigaţie, dacă 
acestea contribuie îmbunătăţirea poziţiei clientului.  

3.4. Dacă în timpul urmării penale, avocatul descoperă informaţii care incriminează clientul, 
ei nu sunt obligaţi să dezvăluie acestea organelor procuraturii sau instanţei de judecată. 
De fapt, ei nu au dreptul să facă acest lucru fără acordul clientului.  

3.5. Avocaţii au dreptul să contacteze pe oricine care poate contribui la elucidarea cazului, 
indiferent dacă persoana respectivă a fost sau nu interogată de poliţie, sau dacă este citată 
ca martor din partea acuzării.  

Atunci cînd contactează martori, avocaţii trebuie să manifeste precauţie şi să evite orice 
presiunile necorespunzătoare.  

O atenţie deosebită trebuie acordată la contactarea minorilor. Este de preferat ca tutorele 
să fie, de asemenea, contactat.  

 

4. Atribuţiile avocatului în instanţa de judecată 

 

4.1. Avocatul trebuie să se prezinte întotdeauna în instanţa de judecată bine pregătit atît 
privind circumstanţele de fapt cît şi cele de drept. Printre altele, avocatul trebuie să 
pregătească probe, întrebări pentru client, martori şi/sau experţi, dar şi să respecte 
procedura.   

4.2. Avocaţii apărării trebuie să se comporte respectuos faţă de instanţa de judecată şi 
participanţii la proces, trebuie să asigure interesele clientului în mod ferm şi independent. 
Trebuie să se asigure că drepturile procesule ale clientului sunt respectate şi că şedinţele 
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de judecată se desfăşoară în mod obiectiv şi în corespundere cu principiul 
contradictorialităţii.  

4.3. Declaraţiile avocaţilor apărării referitor la aspectele juridice trebuie să fie oneste.  

 

5. Relaţia cu media 

 

5.1. Avocatul poate face comentarii pe marginea cazului numai cu acordul clientului, excepţie 
fac cazurile cînd este în interesul clientului oferirea unor declaraţii fără acord în prealabil. 
Avocaţii trebuie să respecte dorinţa clientului de a se abţine de la oferirea comentariilor în 
mass-media.  

5.2. Atunci cînd oferă declaraţii agenţiilor mass-media, avocatul trebuie întotdeauna să ţină 
cont de interesele clientului, printre altele, trebuie respectate punctele 2.2 şi 4.2 (prima 
propoziţie).  

5.3. Avocaţii trebuie, chiar şi cu acordul clientului, să trateze cu precauţie informaţiile din 
documentele organelor de urmărire penală şi materialele dosarului. În momentul selectării 
informaţiilor ce pot fi publicate, uneori accentul se poate pune pe corectarea sau 
contrazicerea informaţiilor care sunt deja făcute publice. Documentele nu trebuie 
publicate fără permisiunea organelor de poliţie, conform Instrucţiunilor Procuraturii, 
capitolul 16.  

 

6. Încetarea angajamentului 

 

6.1. Avocatul apărării este obligat să-şi execute angajamentele, doar dacă clientul nu cere 
retragerea acestuia, sau apare o situaţie care împiedică avocatul de la executarea 
obligaţiilor sale în mod cuvenit.  

Dacă clientul îşi recunoaşte vinovăţia numai faţă de avocat, acesta din urmă se poate 
retrage din proces, cu condiţia ca acest lucru să nu prejudicieze interesele clientului.  

Dacă avocatul se retrage din dosar fără acordul clientului, acest lucru trebuie făcut într-un 
mod care nu prejudiciază clientul. 

6.2. Avocatul este obligat să se retragă din caz, dacă acest lucru este solicitat de către client, 
conform punctului 1.6, 3.  


