Comparatorul de avocați – o practică validată de Curtea de Casație franceză
În anul 2012, o companie franceză a creat un site web menit să faciliteze interacțiunile
dintre particulari și avocați. Consiliul Național al Barourilor și Societăților de Drept (CNB) și-a
exprimat dezacordul cu privire la materialul cuprins pe site-ul web nou creat, promovând în acest
sens o contestație pe cale judiciară. În motivare, CNB a arătat faptul că, în cauza dedusă
judecății, se utilizează în mod nelegal titlul de ”avocat”, site-ul angajându-se astfel în practici
înșelătoare, care se află în contradicție cu regulile profesiei de avocat potrivit cărora toate
mențiunile comparative, indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, precum și împărțirea
onorariilor cu persoane care nu sunt avocați, sunt interzise.
Astfel, din punctul de vedere al Consiliului Național al Barourilor din Franța, faptul că un
site web utilizează denumirea domeniului „www.avocat.net“ și se autointitulează ”comparatorul
de avocați nr. 1 din Franța“, reprezintă o practică comercială înșelătoare.
În acest sens, Curtea Supremă franceză a admis susținerile CNB cuprinse în contestația
promovată, costantând că, într-adevăr, utilizarea domeniului „www.avocat.net`` ar putea să
creeze în mintea persoanelor care accesează conținutul site-ului web ipoteza falsă că relaționează
cu avocați. În plus, din materialul prezentat pe site-ul web nu rezultă o transparență a criteriilor
de referință și clasare a avocaților. Nu în ultimul rând, este afectată natura relaționării dintre un
avocat și clientul său care, în viziunea Curții, trebuie să fie unică, aceasta practică comercială
înșelătoare nefăcând decât să altereze comportamentul vizitatorilor site-ului și implicit
relaționarea client-avocat.
Cu toate acestea, Curtea Supremă a avut grijă să precizeze că normele de etică
profesională aplicabile avocaților nu se aplică și terțelor persoane, din afara profesiei de avocat.
Precizarea este una importantă în contextul în care instanța supremă atestă practic că în cazul în
care o persoană din fara profesiei de avocat crează un comparator al avocaților, această
operațiune nu este, prin ea însăși, interzisă de lege atât timp cât consumatorului îi sunt furnizate
informații corecte, clare și transparente.
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