COMUNICACIÓ de DEONTOLOGIA 3.

RELACIONS ENTRE ADVOCAT I CLIENT

•
La independència ha d’orientar en tot moment l’actuació
de l’advocat.
•
El client té dret a saber qualsevol circumstància que
pugui afectar la independència de l’advocat.
•
L’advocat és qui tria els mitjans de defensa que s’han
d’utilitzar.
•
No podrà renunciar drets o assumir obligacions del client
sense l’autorització d’aquest.
•
Malgrat existeixi una relació permanent entre advocat i
client, per exemple fruit d’una relació laboral, aquell manté
la seva independència i llibertat professionals.
•

El client té dret a ser informat pel seu advocat de:
- el seu núm. de col·legiat.
- els possibles resultats de la seva actuació, sense promeses
d’un resultat concret.
- el cost dels seus serveis.
- les actuacions realitzades i els resultats que es vagin
assolin.

•
L’advocat ha de mantenir la confidencialitat de la
informació que rebi del seu client, i no podrà retenir
informació o documentació d’aquest.
•
L’advocat té el dret d’acceptar o refusar un encàrrec,
excepció feta de les seves obligacions derivades del règim
del torn d’ofici.
•
L’advocat té dret a renunciar a un encàrrec en qualsevol
moment (sense perjudici del règim específic del torn d’ofici).
Per fer-ho ho haurà de comunicar de forma fefaent al client, i
també al Jutjat i potestativament al col·legi. Una vegada fet

està obligat a facilitar informació completa al nou advocat i
al client.
•
Pel que fa al conflicte d’interessos, l’advocat mai podrà
defensar al mateix temps dues parts amb interessos
contraposats ni quan estiguin en perill la independència
professional i secrets professionals.
•
No es podran acceptar encàrrecs que s’hagin de dirigir
contra antics clients; només es podrà fer de forma
excepcional si per raó del temps transcorregut o pel tipus
d’assumpte no sigui possible fer un ús indegut de la
informació de que disposa l’advocat.
•
Tampoc podrà acceptar l’advocat cap encàrrec del qual
hagués tingut coneixement de forma prèvia per un altre
advocat o la part contrària.
•
Les
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•
L’ús el del full d’encàrrec no és obligatori però sí
recomanable.
•
L’advocat no pot entrar en contacte amb la part contrària
si no és a través del seu advocat, quan en tingui.

