Rezoluție privind respectarea statului de drept și a independenței avocaților în România

Reprezentanții organizațiilor profesionale ale avocaților, reuniți la Viena cu ocazia celei de-a
49-a Conferințe a președinților europeni, din 12 februarie 2021, își exprimă îngrijorarea față
de încălcarea gravă a drepturilor avocaților în România.
Mai multe dosare larg mediatizate în ultima vreme au scos la iveală o serie de practici în
cadrul procedurilor penale, care încalcă exercițiul liber al profesiei de avocat și principiile
statului de drept. Aceste practici se referă în special la:
• Identificarea avocaților cu clienții lor și, prin extensie, cu afilierile politice ale
clienților lor sau cu infracțiunile de care aceștia sunt acuzați;
• Acuzarea avocaților pentru “delicte de opinie”, pentru raționamentele juridice pe
care le-au avut în vedere în susținerea intereselor clientului și pentru demersuri
făcute în exercițiul normal al profesiei;
• Încălcarea secretului profesional prin convocarea avocaților la audieri în calitate de
martori, în dosare îndreptate împotriva clienților lor și prin percheziții abuzive la
sediile profesionale, de unde sunt ridicate documente en gros, chiar dacă nu au
legătură cu ancheta;
• Încălcarea principiului egalității de arme prin practica devenită sistemică a
transmiterii dosarului cauzei la unitatea de parchet în vederea analizării posibilității
exercitării căii de atac, precum și în vederea motivării căii de atac, în condițiile în care
acest drept nu este recunoscut în egală măsură și apărării și fără garanții privind
păstrarea integrității probelor din dosar;
• Acuzarea avocaților care au folosit în exercițiul profesiei în fața autorităților hotărâri
judecătorești definitive și irevocabile considerate greșite de către procurori;
• Practica motivării cu întârziere a hotărârilor judecătorești, astfel încât persoana
condamnată nu poate exercita căile de atac prevăzute de lege într-un termen
rezonabil și este împiedicată a se adresa instanțelor internaționale;
Aceste practici care au devenit sau tind să devină sistemice afectează exercițiul liber al
profesiei de avocat, încalcă egalitatea de arme, secretul profesional și, prin toate acestea,
dreptul la apărare și dreptul la un proces echitabil al cetățeanului.
Facem apel către facem apel la autoritățile române să respecte drepturile avocaților și
garanțiile independenței acestora.
În calitate de reprezentanți ai asociațiilor de avocați din 27 de țări,
invităm în primul rând familia juridică lărgită, pe toți colegii noștri avocați,
judecătorii și procurorii să ni se alăture pentru a trimite un semnal puternic că nu vor fi
tolerate încălcarea principiilor statului de drept, a drepturilor fundamentale la apărare și la
un proces echitabil.

