Versiunea 01-05-2016

Traducere din limba engleză
 
Legea privind Avocații [Advocatenwet]

Preambul 

Noi, JULIANA, cu slava lui Dumnezeu, Regină a Olandei, Prințesă de Orange-Nassau etc.

Vă salutăm pe toți cei care luați la cunoștință cele ce urmează a fi prezentate! Așadar:

Având în vedere că dorim să înființăm Baroul Olandei, precum și să revizuim reglementările legate de ordinea și disciplina avocaților practicanți și consilierilor lcoali;

Drept urmare, în urma consultărilor cu Consiliul de Stat și cu Statul General, am aprobat și decis următoarele:

§ 1 Înregistrarea și autorizarea avocaților practicanți; înregistrarea în barou 

Secțiunea 1

1

Avocații practicanți sunt înscriși în programul de înregistrare din cadrul Baroului Olandez [Nederlandse orde van advocaten].

2

Înregistrarea ca avocat practicant este condiționată și necondiționată.

3

Înregistrarea este condiționată atunci când petentul care, în conformitate cu Secțiunea 9b, este obligat să practice dreptul sub supravegherea unui avocat principal, dar nu deține acreditarea necesară pentru calificările profesionale menționate în Secțiunea 5 din Legea privind Recunoașterea Generală a Calificărilor Profesionale CE [Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties]. În toate celelalte cazuri, precum și în cazul menționat în Secțiunea 2a, sub-secțiunea 1, înregistrarea este necondiționată. Când un certificat sau o acreditare menționate în prima propoziție sunt prezentate ulterior, natura condiționată a înregistrării este îndepărtată prin lege. 

Secțiunea 2
1
Următoarele persoane sunt autorizate să aplice pentru înregistrarea ca avocați practicanți:

	a.


cei care, datorită promovării cu succes a ultimului examen din cadrul unui program de studii științifice în domeniul dreptului, au primit Diploma de Licență în Drept precum și Diploma de Master în Drept din partea unei universități sau din partea Open University la care se face referire în Legea privind Studiile Superioare și Cercetarea [Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek];

	b.


cei care, datorită promovării cu succes a ultimului examen din cadrul unui program de studii științifice în domeniul dreptului la o universitate sau la Open University la care se face referire în Legea privind Studiile Superioare și Cercetarea [Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek], au primit Doctoratul în Drept sau li s-a acordat dreptul de a deține titulatura de LLM (Master în Drept) [meester];

	c.


cei care dețin acreditarea acordată pentru calificările profesionale cu privire la profesia de avocat practicant la care se face referire în Secțiunea 5 a Legii privind Recunoașterea Generală a Calificărilor Profesionale din cadrul CE [Algemene wet erkenning EG- beroepskwalificaties].

2

Prin decret guvernamental, se pot stipula reglementări suplimentare cu privire la cerințele profesionale. 

3	

Prin decret guvernamental, diplomele acordate de către o universitate, de Open University sau de o universitate de științe aplicate la care se face referire în Legea privind Studiile Superioare și Cercetarea [Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek], sau certificate de absolvire echivalente cu acestea pot fi acordate, ceea ce pentru aplicabilitatea Subsecțiunii 1.a se consideră a fi echivalente cu Diploma de licență în drept la care se face referire în respectiva secțiune. 

4	

De asemenea, au dreptul de a aplica pentru înregistrare cei care au promovat cu succes un ultim examen al unui program de studii în domeniul dreptului la o universitate sau un program de studiu considerat echivalent cu acesta într-un alt Stat Membru UE, sau într-un alt stat care face parte din Tratatul privind Zona Economică Europeană sau din Elveția. În acest caz, consiliul general va stabili măsura în care examenul final și experiența profesională dobândită de către aplicant în acest alt Stat Membru sunt egale cu cerințele profesionale stipulate în Subsecțiunea 2. Dacă se dovedește că examenul final și experiența profesională nu sunt egale cu cerințele profesionale stipulate în Subsecțiunea 2, consiliul general poate solicita aplicantului să promoveze un test de aptitudini sau examinări suplimentare. Consiliul general asigură oportunitatea promovării unui test de aptitudini sau examinări suplimentare. 


5

Cererea de înregistrare ca avocat practicant se depune la Consiliul Baroului Local din districtul în care aplicantul dorește să practice. 

6

În același timp cu depunerea cererii la care se face referire în Subsecțiunile 1 și 2, aplicantul depune un certificat de bună conduită, eliberat în conformitate cu Legea privind Datele Juridice și Cazierul Judiciar [Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens]. În cazul în care aplicantul a fost înregistrat anterior ca avocat practicant, acesta va depune de asemenea un document eliberat de Consiliul Baroului Local din districtul în care și-a desfășurat activitatea cel mai recent, documente care arată dacă a fost sau nu sancționat disciplinar, dacă a fost vreodată în stare de faliment sau dacă a fost vreodată subiectul unei scheme de management a datoriilor. Atunci când un avocat practicant dorește să-și desfășoare activitatea într-un alt district, acesta va depune documentul la care se face referire în fraza anterioară la Consiliul Baroului Local din respectivul district. 

7	

Cu excepția cazului în care consiliul declară Secțiunea 4, subsecțiunea 1 aplicabile, acesta va trimite o copie a cererii și a declarațiilor și documentelor depuse împreună cu aceasta la tribunalul districtual din districtul în care aplicantul dorește să-și desfășoare activitatea, cu scopul de a-l autoriza pe aplicant. 

8	

În scopul procesării în cadrul înregistrării în barou, avocatul practicant îl va notifica pe secretarul consiliului general asupra fiecărei relocări a biroului său. Din momentul procesării notificării privind relocarea biroului într-un alt district, avocatul practicant trebuie să-și desfășoare activitatea în districtul curent. 

9	

În cazul în care o decizie a consiliului prin care se refuză procesarea înregistrării la care se face referire Secțiunea 4, subsecțiunea 1 devine irevocabilă, orice nouă cerere depusă în termen de un an de la respingerea cererii inițiale va fi ignorată. În cazul în care circumstanțele se modifică sau faptul că cererea este depusă la un alt consiliu o justifică, consiliul din districtul în care aplicantul dorește să-și desfășoare activitatea poate decide să proceseze cererea de înregistrare în cele din urmă. În acest caz, consiliul va declara aplicabilă Subsecțiunea 7. 

10	

În baza aplicării Secțiunii 28, subsecțiunea 1, fraza finală din Legea privind Serviciile [Dienstenwet], Subsecțiunea 4.1.3.3 din Legea privind Dreptul General Administrativ [Algemene wet bestuursrecht] nu se aplică unei cereri de înregistrare la care se face referire în subsecțiunile 1 sau 4.

Secțiunea 2a

1 

Ca derogare de la Secțiunea 2, subsecțiunea 1, o persoană care, în alt Stat Membru al Uniunii Europene, în alt stat care face parte din Tratatul privind Zona Economică Europeană sau în Elveția, denumit în continuare stat de origine, are dreptul de a întreprinde o activitate profesională sub titulatura de avocat practicant sau o denumire similară în limba sau limbile statului său de origine, are dreptul de a cere să fie înregistrat ca avocat practicant, dacă depune un document care atestă că a acționat ca avocat practicant în mod eficient și regulat în Olanda în dreptul olandez, inclusiv dreptul Comunitar, pentru o perioadă de cel puțin trei ani. Practica eficientă și regulată se referă la desfășurarea eficientă a activității fără întreruperi, cu excepția celor considerate normale în viața de zi cu zi. 

2

Avocatul practicant va depune o cerere pentru eliberarea unui document la care se face referire în Subsecțiunea 1 la Consiliul Baroului Local din districtul în care avocatul practicant poate să-și desfășoare activitatea. 

3	

Cererea include cel puțin informațiile sau documentele privind numărul și natura dosarelor procesate de către aplicant. 

4	

Consiliul poate verifica dacă activitățile întreprinse pot fi considerate eficiente și regulate și, dacă este nevoie, poate solicita avocatului practicant să furnizeze explicații sau specificații suplimentare, verbal sau în scris, cu privire la informații și documente la care se face referire în Subsecțiunea 3. 

5	

În locul certificatului de bună conduită sau celorlalte documente la care se face referire în Secțiunea 2, subsecțiunea 6, avocatul practicant, la care se face referire în Subsecțiunea 1, poate depune documente considerate a fi echivalentul respectivului certificat sau respectivelor documente, eliberate de către autoritatea competentă din statul de origine. 

Secțiunea 2b
1
În cazul în care avocatul practicant a acționat în mod eficient și regulat în calitate de avocat practicant în Olanda pentru cel puțin trei ani, dar totuși pentru o perioadă mai scurtă în dreptul olandez, Consiliul Baroului Local din districtul în care avocatul practicant poate să-și desfășoare activitatea are posibilitatea de a elibera un document la care se face referire în Secțiunea 2a, subsecțiunea 1, dacă avocatul practicant este suficient de bine pregătit pentru a-și continua activitatea în dreptul olandez, inclusiv în drept Comunitar. Consiliul trebuie să ia în considerare următoarele aspecte: 

	a.


perioada în timpul căreia avocatul practicant în cauză și-a asumat activități în mod eficient și regulat în Olanda,

	b.


cunoștințele și experiența profesională în domeniul dreptulu olandez, 

	c.


participarea la cursuri sau seminarii cu privire la dreptul olandez și 

	d.


cunoașterea și experiența profesională, precum și participarea la cursuri sau seminarii cu privire la regulamente olandeze de practică și conduită profesională. 

2

Evaluarea activităților eficiente și regulate din Olanda, precum și evaluarea competenței avocatui practicant de a-și continua activitățile asumate în Olanda, se desfășoară în cadrul unei întâlniri care ajută la verificarea naturii eficiente și regulate a activității asumate. 

Secțiunea 2c

1

Avocatul practicant care este înregistrat în conformitate cu Secțiunea 2a este autorizat să își utilizeze titulatura profesională originală în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului de origine, pe lângă titulatura de avocat practicant, dacă este înregistrat sub respectiva titulatură în statul său de origine.

2

În cazul în care autoritatea competentă din Statul Membru de origine sau tribunalul disciplinar din acel stat l-a declarat inapt temporar sau permanent pe avocatul practicant de la exercitarea profesiei sale, respectivul avocat practicant își pierde prin acțiunea legii autorizația de practică a profesiei în Olanda cu utilizarea titulaturii sale profesionale originale. 


Secțiunea 3

1

După primirea unei copii a cererii și declarațiilor și documentelor depuse împreună cu aceasta, la care se face referire în Secțiunea 2, subsecțiunea 6, la cererea procurorului general, avocații practicanți depun jurământul la tribunalul districtual din districtul în care doresc să-și desfășoare activitatea. În scopul procesării din cadrul înregistrării în barou, grefierul tribunalului va notifica secretarul consiliului general cu privire la depunerea jurământului. 

2

Aceștia depun jurământul sau afirmă după cum urmează: 

"Ik zweer (beloof getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet, eerbied voor de rechterlijke autoriteiten, en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen, die ik in gemoede niet gelove rechtvaardig te zijn." ("Jur (declar) credință Regelui, că voi respecta Constituția și sistemul judiciar și că nu voi înfățișa sau apăra niciun caz pe care conștiința mea nu îl va considera corect și că îmi voi îndeplini fidel îndatoririle de consilier local.")

3

Atunci când jurământul sau declarația la care se face referire în Subsecțiunea 2 se depune în limba friziană, conținutul jurământului sau declarației este următorul: 

«Ik swar (unthjit) trou oan de Kening, it neilibjen fan 'e Grunwet, earbied foar de rjochterlike autoriteiten, en dat ik gjin saak oanrikkemandearje of ferdigenje sil, dêr't ik ynderlik fan oertsjuge bin dat dy net rjochtfeardich is.»

Secțiunea 4
1
Consiliul Baroului Local la care a fost depusă cererea la care se face referire în Secțiunea 2, subsecțiunea 5 poate refuza să proceseze cererea dacă: 

	a.


aplicantul nu îndeplinește cerințele pentru înscriere stipulate în Secțiunile 2 și 2a sau dacă nu a depus declarațiile sau documentele la care se face referire în respectivele secțiuni. 

	b.


există motive întemeiate pentru a considera că aplicantul, în capacitatea sa de avocat practicant, va încălca legea, regulamentele și ordinele care se aplică avocaților practicanți sau că va fi considerat vinovat de acte sau omisiuni care nu sunt în beneficiul unui avocat practicant respectabil sau

	c.


aplicantul este exclus din barou în virtutea Secțiunii 8c, subsecțiunea 3, fără ca declarația la care se face referire în respectiva secțiune să fie depusă ulterior, iar cererea este întocmită într-un termen care va fi stabilit de către consiliul general, după ce avocatul practicant este exclus din barou. 

2

În cazul în care cererea la care se face referire în Secțiunea 2, subsecțiunea 5 este întocmită de un aplicant care a fost înregistrat anterior ca avocat practicant, consiliul poate de asemenea să refuze procesarea cererii dacă acesta consideră că aplicantul nu îndeplinește cerințele de calificare pentru reînnoirea înregistrării stipulate în baza sau conform unui regulament. 

3

Decizia de a refuza procesul de aplicare se ia în termen de șase săptămâni de la depunerea cererii.

4	

Depunerea jurământului la care se face referire în Secțiunea 3 poate avea loc atunci când consiliul nu a decis, în termenul menționat în Subsecțiunea 3, să refuze procesul de aplicare sau în cazul în care consiliul a declarat că va procesa cererea. 

5	

În baza sau conform unui regulament, se determină măsura în care, după excluderea din barou în virtutea Secțiunii 8c, subsecțiunea 3, se mai poate da un examen pentru elemente din programul de studiu și în ce condiții se poate da acest examen. 

Secțiunea 5

1

Secretarul consiliului notifică în cel mai scurt timp aplicantul asupra deciziei de refuzare a procesului de aplicare la care se face referire în Secțiunea 4, subsecțiunea 1. 

2

Pentru o perioadă de șase săptămâni după notificare, aplicantul poate depune o plângere la tribunalul disciplinar, la care se face referire în Secțiunea 51. 

3
Plângerea se depune prin intermediul unei petiții, care include o copie a deciziei care reprezintă subiectul plângerii. Grefierul tribunalului trimite imediat o copie a petiției către consiliul care a luat respectiva decizie. Procesarea plângerii nu face subiectul Capitolelor 6 și 7 din Legea privind Dreptul General Administrativ [Algemene wet bestuursrecht].

Secțiunea 6

1

Tribunalul disciplinar nu ia o decizie înainte ca aplicantul și consiliul să fie audiați sau citați în mod corespunzător. Audierile în acest caz fac subiectul Secțiunii 56, subsecțiunea 6 și Secțiunii 57, subsecțiunea prin analogie. 

2

Consiliul poate fi reprezentat de Președintele său sau de unul dintre membrii săi; aplicantul poate fi asistat de către un avocat practicant. 

Secțiunea 7

Grefierul tribunalului trimite imediat o copie a hotărârii către aplicant și consiliu.

Secțiunea 8

1

În vederea stabilirii capacității avocatului practicant în scopul administrării corespunzătoare a justiției, secretarul consiliului general introduce următoarele informații în cadrul înregistrării în barou a fiecărui avocat practicant: 

	a.


numele;

	b.


locul și data nașterii;

	c.


data la care avocatul practicant a depus jurământul;

	d.


adresa la care își desfășoară activitatea avocatul practicant, precum și alte detalii de contact și denumirea biroului;

	e.


în măsura în care este aplicabil: numele avocatului principal, adresa la care își desfășoară activitatea, precum și denumirea biroului;

	f.


Consiliul Baroului Local al cărui membru este avocatul practicant; 

	g.


în măsura în care este aplicabil: statutul de membru al asociațiilor profesionale specializate într-un anumit domeniu juridic, precum și orice indiciu cu privire la un avocat practicant la care se face referire în Secțiunea 16h sau un avocat practicant din cadrul Curții Supreme [Hoge Raad] așa cum se face referire în Secțiunea 9j, subsecțiunea 1;

	h.


decizii în virtutea Secțiunii 48, subsecțiunea 1; 

	i.


decizii în virtutea Secțiunii 48, subsecțiunea 3;

	j.


decizii în virtutea Secțiunii 48, subsecțiunea 5;

	k.


decizii în virtutea Secțiunii 48a, subsecțiunea 1 și Secțiunii 48b, detaliind condițiile speciale stipulate; 

	l.


decizii în virtutea Secțiunii 60ab, subsecțiunile 1 și 2, precum și Secțiunii 60b, subsecțiunea 1, în măsura în care sunt aplicabile și detaliază prevederile făcute; și 

	m.


alte decizii în baza cărora se ordonă suspendarea; 

	n.


decizii de impunere a unei amenzi administrative sau a unui ordin care face subiectul unei amenzi așa cum se face referire în Secțiunea 45g, subsecțiunea 1 și în Secțiunea 26, subsecțiunea 2 și în Secțiunea 27, subsecțiunea 2 din Legea privind (Prevenirea) Spălării de Bani și Finanțării Terorismului [Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme].

2

Împreună cu detaliile la care se face referire în Subsecțiunea 1.h până la 1.n inclusiv, înregistrarea în barou conține de asemenea și data și referința deciziei sau deciziilor relevante, precum și instituția care a luat respectiva sau respectivele decizii. 

Secțiunea 8a

1

Avocatul practicant pe care îl privesc detaliile, consiliul general, secretarul consiliului general, membrii barourilor din tribunalele districtuale, comisia de supraveghere precum și grefierii din tribunale, președinții, vice-președinții, membrii și membrii adjuncți ai unei comisii de disciplină și tribunalul disciplinar pot consulta gratuit detaliile introduse în formularul de înregistrare la barou în virtutea Secțiunii 8.

2

Oricine poate consulta gratuit detaliile introduse în formularul de înregistrare la barou, la care se face referire în:

	a.


Secțiunea 8, subsecțiunea 1.a, 1.c până la 1.g inclusiv, 1.j și 1.m;

	b.


Secțiunea 8, subsecțiunea 1.h, în măsura în care se referă la o decizie irevocabilă de impunere necondiționată a unui ordin așa cum se precizează în Secțiunea 48, subsecțiunea 2.d sau 2.e; 

	c.


Secțiunea 8, subsecțiunea 1.h, în măsura în care se referă la o decizie irevocabilă privind un ordin așa cum se precizează în Secțiunea 48, subsecțiunea 2.c și în măsura în care acest lucru este impus în același timp cu un ordin la care se face referire în Secțiunea 48, subsecțiunea 2.d sau 2.e;

	d.


Secțiunea 8, subsecțiunea 1.k, în măsura în care se referă la o decizie irevocabilă privind un ordin așa cum se precizează în Secțiunea 48, subsecțiunea 2.d sau 2.e;

	e.


Secțiunea 8, subsecțiunea 1.k, în măsura în care se referă la o decizie irevocabilă privind un ordin așa cum se precizează în Secțiunea 48, subsecțiunea 2.c și în măsura în care acest lucru este impus în același timp cu un ordin la care se face referire în Secțiunea 48, subsecțiunea 2.d sau 2.e; și

	f.


Secțiunea 8, subsecțiunea 2.1, în măsura în care se referă la o decizie irevocabilă privind suspendarea sau luarea unei măsuri și este în vigoare pe durata impunerii suspendării sau măsurii luate. 

3

Cu excepția detaliilor legate de impunerea unui ordin de excludere din barou, detaliile la care se face referire în Subsecțiunea 2.b până la 2.e inclusiv nu pot fi inspectate de alte persoane sau instituții în afara celor precizate în Subsecțiunea 1, până la împlinirea a 10 ani de la luarea deciziei irevocabile pe care o privesc detaliile. Comisia de disciplină sau tribunalul disciplinar pot stipula în deciziile lor că termenul precizat în fraza anterioară se reduce, cu mențiunea că termenul nu va fi mai scurt decât termenul suspendării. 

Secțiunea 8b

Secretarul consiliului general publică o listă scrisă a detaliilor referitoare la avocații practicanți pentru care s-a luat decizia de impunere necondiționată a unui ordin așa cum se precizează în Secțiunea 48, subsecțiunea 2.d sau 2.e, iar decizia a devenit irevocabilă. Lista conține: 

	a.


numele avocatului practicant și a firmei de avocatură la care acesta este angajat;

	b.


Locația în care își desfășoară activitatea avocatul practicant;

	c.


denumirea Consiliul Baroului Local al cărui membru este avocatul practicant;

	d.


Ordinul impus asupra avocatului practicant, conținând termenul ordinului, în măsura în care este aplicabil; și

	e.


data deciziei în baza căreia se impune ordinul, precum și data la care ordinul intră în vigoare. 

Secțiunea 8c
1

Cei care nu mai doresc să fie incluși în procesul de înregistrare în barou sau care ocupă un post care este incompatibil cu cel de avocat practicant sunt excluși din barou de către secretarul consiliului general la cerere. În cazul celor din urmă, tribunalul districtual la care își desfășoară activitatea avocatul practicant poate decide de asemenea excuderea din barou a avocatului practicant, la cererea procurorului general, după primirea recomandării de la Consiliul Baroului Local. În scopul procesării în cadrul înregistrării în barou, grefierul tribunalului va notifica secretarul consiliului general asupra deciziei de excludere din barou a avocatului practicant. 

2

În caz de deces, avocatul practicant este exclus din barou de către secretarul consiliului general. 


3

Sunt de asemenea excluși din barou cei care au fost înregistrați necondiționat pentru o perioadă de trei ani, cu sau fără întrerupere, ca avocați practicanți. 

	a.


fără a avea posibilitatea de a depune declarația conform căreia stagiul la care se face referire în Secțiunea 9b s-a încheiat cu succes; sau 

	b.


fără a avea posibilitatea de a depune dovada că examenul la care se face referire în Secțiunea 9c a fost promovat. 

4
În cazul în care termenul la care se face referire în Subsecțiunea 3 se întrerupe și dovada precizată în Subsecțiunile 3.a și 3.b nu poate fi depusă, persoana implicată poate solicita să fie înregistrată condiționat ca avocat practicant pentru încă o perioadă de trei ani. Această cerere se poate depune în termen de trei ani de la întreruperea termenului. 

5	
Pentru avocații practicanți înregistrați condiționat care lucrează cu jumătate de normă, termenul la care se face referire în Subsecțiunea 3 se prelungește proporțional, cu mențiunea că această prelungire nu poate fi mai mare de trei ani. Dacă în virtutea Secțiunii 9.b, subsecțiunea 2, consiliul a extins stagiul, termenul precizat în Subsecțiunea 3 se prelungește cu termenul stabilit în baza deciziei, cu mențiunea că această prelungire nu poate fi mai mare de trei ani. 

6	

Excluderea din barou la care se face referire în Subsecțiunea 3 are loc după notificarea de către consiliul general, începând cu o dată stabilită la cel puțin două luni și cel mult șase luni de la transmiterea notificării. Notificarea se trimite simultan avocatului practicant în cauză, avocatului său principal, Consiliului Baroului Local din districtul în care își desfășoară activitatea avocatul practicant și Serviciului Procuraturii Generale. 

7

Secretarul consiliului general notifică consiliul general, Consiliul Baroului Local și comisia de supraveghere a întrgistrării sau excluderii în/din barou în termen de opt zile. 

Secțiunea 8d

Secțiunile 8, subsecțiunea 1, preambul și 1.a, 1.b, 1.d și 1.f până la 1.m inclusiv și subsecțiunea 2, 8a, 8b, și 8c, subsecțiunea 1, se aplică prin analogie și avocașilor practicanți care își defășoară activitățile sub titulatura profesională originală, așa cum se precizează în Secțiunea 16h, cu mențiunea că: 

	—


În Secțiunea 8, subsecțiunea 1.h «Secțiunea 48, subsecțiunea 1,» se interpretează ca: Secțiunea 48, subsecțiunea1 și Secțiunea 60aa, subsecțiunea 2; și

	—


În Secțiunea 8a, subsecțiunea 2.b până la 2.e inclusiv și Secțiunea 8b «Secțiunea 48, subsecțiunea 2.d sau 2.e» se interpretează întotdeauna ca: Secțiunea 48, subsecțiunea 2.e, sau Secțiunea 60aa, subsecțiunea 2.

Secțiunea 8e

1 

Consiliul Baroului Local poate solicita comisiei de disciplină să decidă excluderea din barou a unui avocat practicant care nu practică dreptul permanent sau structural. 

2

Procesarea cererii face subiectul Secțiunilor 47, 49 și 50 prin analogie, cu mențiunea că în Secțiunile 49 și 50 prin «reclamant» se înțelege: Consiliul Baroului Local.

3	

Avocatul practicant în cauză și Consiliul Baroului Local pot aduce obiecții împotriva ordinului comisiei de disciplină la tribunalul disciplinar în termen de șase săptămâni de la trimiterea copiei la care se face referire în Secțiunea 50. 

4	

Secțiunea 9, subsecțiunile 5 și 6 se aplică prin analogie.

Secțiunea 8f

Excluderea din barou a unui avocat practicant constituie o diminuare a posturilor pentru care se solicită capacitatea de avocat practicant pentru electibilitatea sau eligibilitatea numirii acestora. 

Secțiunea 9

1

Consiliul Baroului Local poate decide, la un an de la depunerea jurământului de către un avocat practicant, că acesta poate fi exclus din barou, fie atunci când avocatul practicant a furnizat consiliului sau tribunalului disciplinar informații atât de incorecte sau incomplete încât, dacă consiliul tribunalului disciplinar ar fi cunoscut circumstanțele actuale, nu i-ar fi permis acestuia să depună jurământul, sau atunci când avocatul practicant s-a dovedit a fi vinovat de un comportament extrem de necorespunzător în perioada dintre depunerea cererii de înregistrare și depunerea jurământului, astfel încât, dacă s-ar fi dovedit vinovat de acest lucru după depunerea jurământului, i s-ar fi impus un ordin de excludere din barou. 

2

Audierile în acest caz fac subiectul Secțiunilor 47 și 49, subsecțiunile 2 până la 11 inclusiv prin analogie. 

3	

Secretarul de stat anunță imediat decizia așa cum se precizează în Subsecțiunea 1. 

4	
Avocatul practicant poate depune o obiecție la o asemenea decizie în cadrul tribunalului disciplinar în termen de șase săptămâni de la anunț. Secțiunea 5, subsecțiunea 3 și Secțiunea 6 se aplică prin analogie. 

5	
Grefierul tribunalului disciplinar trimite neîntârziat o copie a deciziei avocatului practicant în cauză și consiliului. 

6	

În scopul procesării în cadrul înregistrării în barou, secretarul consiliului va notifica secretarul consiliului general imediat ce decizia de excludere din barou a avocatului practicant a devenit definitivă. 

Secțiunea 9a

Numai cei înregistrați ca avocați practicanți în virtutea Secțiunii 1, subsecțiunea 1 sau Secțiunii 2s, subsecțiunea 2 au dreptul de a utiliza titulatura de avocat practicant. 

Secțiunea 9aa

1

În cazul în care autoritatea competentă din Statul Membru în care a fost acceptat sau tribunalul disciplinar din respectivul stat au descalificat temporar sau permanent avocatul practicant, care a fost înregistrat în virtutea legii naționale a acelui Stat Membru al Uniunii Europene sau al statului relevant care face parte din Tratatul privind Zona Economică Europeană care implementează Secțiunea 3 a Directivei CE 98/5 a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din data de 16 februarie 1998 pentru facilitatea practicii permanente a dreptului, de la exercitarea profesiei de avocat practicant, Consiliul Baroului Local din districtul în care avocatul practicant în cauză își desfășoară activitatea va decide în mod oficial să suspende acel avocat practicant sau sa-l excludă din barou, dacă există motive concrete să considere că persoana implicată, în capacitatea sa de avocat practicant, va încălca legile, regulamentele și ordinele care se aplică avocaților practicanți sau că se va face vinovat în alt fel de orice acte sau omisiuni care nu sunt în beneficiul unui avocat practicant respectabil. Decizia intră în vigoare în termen de șase săptămâni de la comunicare. 

2

Secțiunile 5 până la 7 inclusiv, 8c.7 și 8f se aplică prin analogie. 

3	

Secretarul consiliului general procesează decizia consiliului în cadrul înregistrării în barou după ce a devenit irevocabilă. 

4	

Reclamația suspendă efectul deciziei consiliului. 

5

Tribunalul disciplinar poate stabili un termen pentru luarea unei noi decizii de către consiliu. 

6

Consiliul notifică autoritatea competentă din Statul Membru în care a fost acceptat despre suspendare sau excludere din barou. 

7	

La cererea consiliului, avocatul practicant realizează traducerea autorizată a detaliilor și documentelor solicitate pentru decizie. În cazul în care avocatul practicant refuză să respecte această cerință, consiliul va realiza traducerea autorizată și va recupera costurile relevante de la avocatul practicant în cauză. 

8	

Tribunalul disciplinar poate solicita ca documentele pe care le-a desemnat să fie traduse de către un traducător autorizat care a fost acceptat în Olanda. Avocatul practicant suportă costurile traducerii. 

9

Dacă avocatul practicant este înregistrat în Elveția cu respectarea Tratatului încheiat în data de 21 iunie 1999 între Comunitatea Europeană și Statele sale Membre pe de-o parte și Confederația Elvețiană de cealaltă parte privind libera circulație a persoanelor, subsecțiunile precedente se aplică prin analogie. 

§ 1a Privind pregătirea și stagiul avocaților practicanți 

Secțiunea 9b

1

Fiecare avocat practicant, cu excepția unui avocat practicant care deține o acreditare primită pentru calificările profesionale legate de profesia de avocat practicant la care se face referire în Secțiunea 5 Legea privind Recunoașterea Generală a Calificărilor Profesionale din cadrul CE [Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties] precum și cu excepția unui avocat care este înregistrat conform Secțiunii 2a, este obligat ca, pe durata primilor trei ani în care este astfel înregistrat să-și desfășoare activitatea ca stagiar sub supravegherea unui alt avocat practicant – denumit în continuare avocat principal - și să-și desfășoare activitatea la cel din urmă. 

2

Pentru stagiarii care sunt angajați cu jumătate de normă, termenul stagiului se prelungește proporțional. Mai mult decât atât, termenul de stagiu se poate prelungi cu maxim trei ani, în cazul în care Consiliul Baroului Local consideră că stagiarul nu a dobândit încă suficientă experiență practică. Consiliul poate reduce durata stagiului la cererea stagiarului și cu aprobarea consiliului general. 

3	

Consiliul poate scuti stagiarul de obligația de a-și desfășura activitatea la un avocat principal dacă, în opinia consiliului, s-a asigurat o practică profesională corespunzătoare, inclusiv finanțarea practicii și acoperirea riscului de responsabilitate profesională a stagiarului, conform regulamentelor relevante stipulate în baza și potrivit prezentului document. Dacă nu mai este cazul în opinia consiliului, orice scutire acordată poate fi revocată. Sub rezerva aplicării Secțiunii 28, subsecțiunea 1, sentința finală a Legii privind Serviciile [Dienstenwet], Subsecțiunea 4.1.3.3 din Legea privind Dreptul General Administrativ [Algemene wet bestuursrecht] nu se aplică unei cereri de scutire. 

4	

În cazul în care consiliul a acordat scutirea la care se face referire în Subsecțiunea 3, acesta va numi un avocat practicant în calitate de avocat principal, dacă stagiarul nu a putut să găsească un avocat principal care dorește să-și asume respectiva supraveghere, cu excepția cazului în care acest lucru ar constitui o povară nerezonabilă pentru avocatul practicant în cauză. 

5	

Un mandatar temporar poate depune un apel administrativ la consiliul general împotriva prelungirii termenului de stagiu, refuzului sau revocării scutirii pe baza prevederilor Subsecțiunii 3, numirii unui avocat principal în baza aplicării Subsecțiunii 4 sau refuzului unei astfel de numiri. 

6	

În baza sau conform unui regulament prevăzut în Secțiunea 28, se determină cine poate acționa în calitate de avocat principal sau cine poate fi numit în funcția de avocat principal, care sunt obligațiile pe care trebuie să le îndeplinească avocatul principal și stagiarul, precum și momentul și cazurile în care începe și se încheie relația dintre aceștia. 

Secțiunea 9c

1

Baroul din Olanda organizează pregătirea pentru stagiari și le permite stagiarilor să urmeze această pregătire, care se încheie cu un examen. 

2
Următoarele subiecte, legate de pregătirea la care se face referire în Subsecțiunea 1, sunt specificate în baza sau conform unui regulament așa cum se prevede în Secțiunea 28, cu excepția cazului în care acest lucru se prevede prin decret guvernamental: 

	a.


conținutul și durata pregătirii; 

	b.


domeniul examenului și modul în care acesta este organizat;

	c.


cerințele admiterii la examen;

	d.


cerințele pentru obținerea scutirii de la anumite elemente ale examenului; 

	e.


cursul și taxele de examen care vor fi încasate de la stagiar.

Secțiunea 9d

Eliminată

Secțiunea 9e

Eliminată

Secțiunea 9f

Eliminată

Secțiunea 9g

Eliminată

Secțiunea 9h

Eliminată

Secțiunea 9i

Eliminată

Secțiunea 9j

1 

Un avocat practicant la Curtea Supremă [Hoge Raad] este un avocat practicant înregistrat necondiționat potrivit Secțiunii 1, subsecțiunea 2, iar adnotările din înregistrarea în barou dovedesc că acesta are respectiva capacitate. 

2

Adnotările din înregistrarea în barou sunt efectuate de către secretarul consiliului general, la cererea avocatului practicant și după depunerea unei declarații că acesta întrunește condițiile de admitere la care se face referire în Subsecțiunea 3.a. Secretarul consiliului notifică avocatul practicant și grefierul Curții Supreme [Hoge Raad] asupra fiecărei adnotări adăugate sau eliminate din înregistrarea în barou.

3	

În baza sau conform unui regulament, consiliul de reprezentanți stipulează reguli privind obținerea, menținerea și pierdera capacității de avocat practicant la Curtea Supremă [Hoge Raad], precum și adnotările din înregistrarea în barou. Regulamentul conține în orice situație reguli despre:

	a.


Cerințele privind competența profesională pentru un avocat practicant, reprezentând cerințele de admitere și pregătire permanentă și cerințele privind practica, în special în domeniul dreptului procedural.

	b.


Dezvoltarea acestor cerințe, pregătirea și examenul;

	c.


Obținerea unei scutiri pentru anumite elemente din pregătire sau examen;

	d.


Recomandările privind și monitorizarea prevederilor de la punctele b și c; și

	e.


Eliberarea unei declarații potrivit căreia un avocat practicant îndeplinește toate cerințele la care se face referire la punctul a.


4	

În baza sau potrivit regulamentului, se poate face distincție potrivit regulilor la care se face referire in Subsecțiunea 3 care se referă la acțiunile întreprinse pentru Curtea Supremă [Hoge Raad] în procesele civile, proceele penale sau procesele fiscale.

5	

Consiliul general se asigură că problemele la care se face referire în Subsecțiunea 3 sunt rezolvate. 

6

În cazuri excepționale, la cerere, consiliul general poate acorda scutire de la cerințele din Subsecțiunea 1 privind înregistrarea necondiționată ca avocat practicant.

7

Avocatul practicant poate depune o notificare de obiecție la tribunalul disciplinar referitoare la o decizie de refuz a cererii de adăugare a unei adnotări în înregistrarea la barou ca avocat practicant la Curtea Supremă [Hoge Raad], precum și la o decizie de refuz privind acordarea unei scutiri la care se face referire în Subsecțiunea 6, în termen de șase săptămâni de la comunicare. Secțiunea 9, subsecțiunea 5 se aplică prin analogie. 

Secțiunea 9k

1

Consiliul Baroului Local al cărui memrbu este avocatul practicant poate solicita comisiei de disciplină să decidă că adnotarea capacității de avocat practicant la Curtea Supremă [Hoge Raad] se șterge dacă avocatul practicant nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește cerințele la care se face referire în Secțiunea 9j, subsecțiunea 3.a. 

2

Procesarea cererii face subiectul Secțiunilor 47, 49 și 50 prin analogie, cu mențiunea că în Secțiunile 49 și 50 «reclamantul» se referă la: Consiliul Baroului Local.

3

Avocatul practicant poate depune o notificare de obiecție la tribunalul disciplinar cu privire la o decizie de eliminare a unei adnotări așa cum se prevede în Subsecțiunea 1, în termen de șase săptămâni de la transmiterea copiei la care se face referire în Secțiunea 50. Secțiunea 9, subsecțiunile 5 și 6 se aplică prin analogie. 

§ 2 Privind drepturile și obligațiile avocaților practicanți

Secțiunea 10

Avocații practicanți își desfăsoară activitatea potrivit drepturilor și cerințelor, în baza Codului de Procedură Civilă [Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering] și Codului de Procedură Penală [Wetboek van Strafvordering] și în baza legilor și decretelor speciale pregătite și hotărâte și în conformitate cu prezentul act și cu regulamentele și ordinele bazate pe acesta. 

Secțiunea 10a

1

În interesul administrării corespunzătoare a justiției, avocatul practicant are grijă ca clientul său să primească protecție legală. În acest scop, pe durata exercitării profesiei sale, avocatul practicant este: 

	a.


independent față de clientul său, terțe părți și cazurile în care acționează în capacitatea sa de avocat; 

	b.


subiectiv în ceea ce privește protejarea intereselor justificate ale clientului său;

	c.


competent și capabil să se bazeze pe suficiente cunoștințe și abilități;

	d.


etic și se abține de la a forma orice acte sau omisiuni care nu sunt în beneficiul unui avocat practicant demn de respect; și 

	e.


o persoană de încredere și respectă confidențialitatea la limita stabilită de lege și justiție. 

2

În interesul administrării corespunzătoare a justiției, consiliul general și Consiliile Barourilor Locale promovează exercitarea corectă a funcției și iau toate măsurile care pot contribui la aceasta. Acestea apără drepturile și interesele avocaților practicanți și îndeplinesc obligațiile atribuite lor în baza unui regulament. 

Secțiunea 11

Fără a aduce prejudicii prevederilor din Secțiunea 9j, avocații practicanți, atât în procesele civile cât și penale, sunt autorizați să acționeze în această capacitate pentru toate tribunalele din Regat. 

Secțiunea 11a

1

În măsura în care nu se prevede altceva prin lege sau regulamentul consiliului de reprezentanți, avocatul practicant are obligația de a păstra confidențialitatea în ceea ce privește informațiile la care are acces în virtutea practicării profesiei sale. Aceeași obligație se aplică și angajaților și personalului din subordinea avocatului practicant, precum și altor persoane implicate în practica sa profesională. 

2

Obligația de confidențialitate la care se face referire în Subsecțiunea 1 continuă și după ce profesia nu se mai practică sau după pierderea postului cu privire la activitățile întreprinse. 

Secțiunea 12

1

Avocații practicanți sunt obligați să aibă o adresă de afaceri. Aceștia pot avea o adresă de afaceri într-o singură locație, într-un singur district. 

2

În consecință, biroul avocatului practicant servește ca sediu social pentru toate actele sale. 

3	

Din motive speciale, consiliul general poate acorda unui avocat practicant care dorește să-și deschidă un birou în străinătate o scutire de la regulamentul definit în Subsecțiunea 1. Consiliul Baroului Local din districtul în care și-a desfășurat activitatea cel mai recent va fi audiat în prealabil. Dacă se acordă o scutire, avocatul practicant va continua să fie membru al Baroului Local din districtul în care și-a desfășurat activitatea cel mai recent și după ce și-a deschis birou în afara Țărilor de Jos. Dacă avocatul practicant nu și-a desfășurat anterior activitatea într-un district, acesta va deveni membru al Baroului Local din Haga, după acordarea scutirii și deschiderea biroului în afara Țărilor de Jos. 

4	
Consiliul general poate acorda unui avocat practicant, care sub rezerva detașării dorește să își desfășoare activitatea în altă parte, o scutire temporară de la regulamentul definit în Subsecțiunea 1. Consiliul Baroului Local din districtul în care avocatul practicant și-a desfășurat activitatea cel mai recent va fi audiat anticipat. Dacă se acordă scutire, avocatul practicant va continua să fie membru al Baroului Local din districtul în care și-a desfășurat activitatea atunci când a solicitat scutirea. 

5	

Avocații practicanți care nu îndeplinesc reglementările din această secțiune vor fi excluși din barou, după primirea unei solicitări corespunzătoare din partea Consiliului Baroului Local din district, la cererea procurorului general și după ce tribunalul districtual a hotărât excluderea lor din barou. În scopul procesării în înregistrarea în barou, grefierul tribunalului va notifica secretarul consiliului general asupra deciziei de a exclude din barou respectivul avocat practicant. 

Secțiunea 12a

În baza aplicării Secțiunii 28, subsecțiunea 1, fraza finală din Legea privind Serviciile [Dienstenwet], Subsecțiunea 4.1.3.3 din Legea privind Dreptul General Administrativ [Algemene wet bestuursrecht] nu se aplică unei cereri de scutire așa cum prevede Secțiunea 12, subsecțiunile 3 și 4. 

Secțiunea 13

1

O parte litigantă care nu poate găsi un avocat practicant dispus să își ofere serviciile pentru un caz care prescrie reprezentarea de către un avocat practicant sau în care ajutorul legal poate fi oferit de un avocat practicant sau care nu poate găsi un avocat practicant în timp util, poate apela la Președintele Baroului Local unde va fi audiat cazul, solicitând numirea unui avocat practicant. Președintele  va numi de asemenea un avocat practicant în cazul în care partea litigantă, supă părerea acestuia, se califică pentru a primi ajutor legal conform prevederilor Legii referitoare la Ajutorul Legal [Wet op de rechtsbijstand].

2

Președintele  poate refuza cererea doar din motive bine întemeiate. Poate schimba sau retrage numirea, dacă are motive întemeiate.

3

Partea interesată poate depune o reclamație la curtea disciplinară în termen de șase săptămâni de la anunțarea deciziei de refuz a solicitării. Procesarea reclamației nu se supune Capitolelor 6 și 7 din Legea privind Dreptul General Administrativ [Algemene wet bestuursrecht].

4

Avocatul practicant numit este obligat să își ofere serviciile.



5

Un avocat practicant desemnat ca și consilier al apărării de către Consiliul de Ajutor Legal [raad voor rechtsbijstand] acționează în această calitate sau este reprezentat în conformitate cu Secțiunea 46 din Codul de Procedură Penală[Wetboek van Strafvordering] cât timp un consiliu de apărare ales nu a acționat saua fost desemnat un altul conform Secțiunii 45 din Codul de Procedură Penală[Wetboek van Strafvordering].

Secțiunea 14

Avocații practicanți se adresează curții stând în picioare, îmbrăcați conform celor specificate în reglementările relevante, cu capetele acoperite.

Secțiunea 15

Eliminată

Secțiunea 16
Avocații practicanți care au fost declarați în stare de faliment sau care se supun unui plan de gestionare a datoriilor, care au fost condamnați la închisoare pentru neplata datoriilor sau care au fost puși sub tutelă, vor fi suspendați din practicarea dreptului pe durata falimentului, aplicării planului de gestionare a datoriilor, arestului sau punerii sub tutelă conform legii. Un avocat practicant suspendat nu are voie să și folosească titlul de avocat practicant pe durata suspendării. În scopul procesării înregistrării în barou, secretarul curții care a pronunțat decizia sau deciziile, specificate în prima propoziție, care duc la ridicarea suspendării, va notifica secretarul consiliului general despre suspendare sau scutirea de la suspendare. Suspendarea constituie o pierdere a pozițiilor pentru care este necesară calitatea de  avocat practicant pentru eligibilitatea numirii.

§ 2a Alte drepturi și obligații ale avocaților practicanți în afară de cele înregistrate în Olanda 

Secțiunea 16a

Prevederile din această lege și alte prevederi statutorii în ceea ce privește avocați practicanți  se referă doar la avocați practicanți  înregistrați în Olanda, cât timp aceste prevederi sau Secțiunile de mai jos care fac parte din această diviziune nu stipulează altceva. 

Secțiunea 16b

În scopul desfășurării unor activități în Olanda prin prestare de servicii, persoanele care nu sunt înregistrate în Olanda ca avocați practicanți, dar care au dreptul să desfășoare activități sub titlul de avocat practicant sau sub un titlu echivalent în limba sau în una din limbile vorbite în statul de origine sau în statul membru al UE, într-un alt stat ce face parte din Acordul privind Spațiul Economic European sau în Elveția, specificat ca stat de origine, vor fi de asemenea considerate avocați practicanți.

Secțiunea 16c

Când persoanele specificate în Secțiunea anterioară ca fiind avocați practicanți consultanți își folosesc titlul prin prestarea de servicii în timp ce desfășoară activități în Olanda, vor specifica organizația profesională din care fac parte sau curtea în care sunt admiși în conformitate cu prevederea statutorie din statul de origine. 

Secțiunea 16d

1

Activitățile, prin prestarea serviciilor, privind reprezentarea și apărarea unui client într-o instanță sau îanintea unui organism guvernamental, se desfășoară de către avocați practicanți consultanți în aceleași condiții care se aplică  avocaților practicanți înregistrați în Olanda.

2

Pe durata desfășurării activităților specificate în Sub-secțiunea 1, avocații practicanți consultanți respectă regulile de practică profesională ce se aplică avocaților practicanți  înregistrați în Olanda, inclusiv reglementările specificate în Secțiunea 28,  indiferent de obligațiile asumate ca avocați practicanți în țara de origine. 

3

Când acționează înaintea unui organism guvernamental, avocații practicanți consultanți își vor demonstra, atunci când li se va cere, dreptul de a practica profesia de avocat practicant, spre mulțumirea acelui organism.

Secțiunea 16e

1

Când preia activitățile, prin prestarea de servicii, în ceea ce privește reprezentarea și apărarea clientului în instanță, pentru care legea a stabilit ajutor legal, sau în ceea ce privește reprezentarea de către un avocat practicant, un avocat practicant consultant va coopera cu un avocat practicant înregistrat în Olanda, desmenat în continuare avocat practicant.

2

Avocatul practicant colaborator trebuie să se asigure dinainte că avocatul practicant consultant este autorizat să practice profesia de avocat practicant și că este responsabil față de tribunalul respectiv în acest sens. 

3

Avocatul practicant colaborator prezintă avocatul practicant consultant judecătorului care prezidă în ședință, înainte ca avocatul practicant să acționeze în această calitate pentru prima oară. 

4

Se așteaptă ca avocatul practicant colaborator să fi ales sediile unde să practice activitățile specificate în Sub-secțiunea 1.

5

Când avocații practicanți sunt obligați sau au dreptul să poarte îmbrăcăminte specială, avocatul practicant consultant poate, dacă dorește, să poarte îmbrăcămintea impusă în țara de origine. 

6

Judecătorul care prezidă în ședința din instanță poate eprmite avocaților practicanți  consultanți să folosească o altă limbă în afară de limba olandeză, dacă el consideră că nu afectează în mod negativ administrarea corespunzătoare a justiției. Poate solicita serviciile unui interpret.

Secțiunea 16f
În ceea ce privește activitățile, furnizate ca servicii, în afară de cele specificate în Secțiunea
16d, sub-secțiunea 1, avocații practicanți consultanți continuă să respecte condițiile și regulile de practică profesională din țara de origine. Mai mult, vor respecta regulile de practică profesională care se aplică avocaților practicanți înregistrați în Olanda, mai ales cele legate de: (a) incompatibilitatea desfășurării activităților de avocat practicant în timp ce desfășoară alte activități în Olanda, (b) relația cu alți avocați și (c) același avocat practicant oferă asistență părțile aflate în conflict de interese. Ultimele reguli se aplică doar atâta timp cât pot fi respectate de un avocat practicant ce nu este stabilit în Olanda, iar respectarea acestora se justifică ca asigurând îndeplinirea corectă a activității de către avocații practicanți, demnitatea profesiei și respectarea regulilor în ceea ce privește incompatibilitatea.

§ 2b Drepturile și obligațiile unui avocat practicant dintr-un alt Stat Membru, care dorește să muncească sub titlul profesional inițial 

Secțiunea 16g

Prevederile din această lege și alte prevederi statutorii în ceea ce privește avocații practicanți  se referă doar la avocații practicanți înregistrați în Olanda, cât timp aceste prevederi sau Secțiunile de mai jos ce fac parte din această diviziune nu stipulează contrariul. 

Secțiunea 16h

1

Persoana care nu este înregistrată conform Secțiunii 1, dar care, într-un alt Stat Membru al Uniunii Europene, într-un alt stat care face parte din Acordul referitor la Spațiul Economic European sau în Elveția, stat specificat ca fiind țara de origine, are dreptul să își îndeplinească activitatea profesională sub titlul de avocat practicant sau sub o denumire similară în limba sau limbile din țara de origine, are dreptul de a desfășura permanent aceleași activități ca un avocat practicant înregistrat în conformitate cu Secțiunea 1, după ce este înregistrat în Baroul Olandez. 

2

Secretarul consiliului general înregistrează avocatul practicant după depunerea certificatului de înregistrare la autoritatea competentă din țara de origine, cu condiția ca acesta să nu fi fost emis cu mai mult de trei luni înainte de data la care a fost depusă cererea de înregistrare. 

3

Secretarul consiliului general notifică autoritatea competentă din țara de origine despre înregistrare.

Secțiunea 16i
1

Avocatul practicant, așa cu se precizează în Secțiunea 16h, sub-secțiunea 1, este obligat să  își desfășoare activitățile profesionale în Olanda sub titlul inițial, așa cum este el exprimat în limba de origine sau în una din limbile oficiale din țara de origine, în mod inteligibil și astfel încât să nu fie confundat cu titlul de avocat practicant menționat în Secțiunea 9a.

2

În timpul desfășurării activităților specificate în Sub-secțiunea 1, avocatul practicant numește organizația profesională din care face parte sau tribunalul unde a fost admis în conformitate cu prevederea statutorie din statul de origine, precum și înscrierea sa pe lista de înregistrare la barou. 

Secțiunea 16j

În scopul îndeplinirii activităților legate de reprezentarea și apărarea unui client în instanță, avocatul practicant, după cum se precizează în Secțiunea 16h, sub-secțiunea 1, colaborează cu un avocat practicant înscris în Olanda în conformitate cu Secțiunea 1 cât timp legea prescrie ajutorul legal sau reprezentarea de către un avocat practicant.  Secțiunea 16d, sub-secțiunea 1 precum și Secțiunea 16e, sub-secțiunea 2 - 4 inclusiv și 6 se aplică prin analogie.

Secțiunea 16k

1

În ceea ce privește toate activitățile pe care le desfășoară în Olanda, avocatul practicant, după cum se precizează în Secțiunea 16h, sub-secțiunea 1, ise supune acelorași reguli de comportament și practici profesionale ca și avocatul practicant înregistrat conform Secțiunii 1, inclusiv regulile specificate în Secțiunea 28.

2
Secțiunile 10, 10a, sub-secțiunea 1, 11a, 12, 13, 14 și  16 se aplică prin analogie.  Secțiunea 11 se aplică prin analogie cât timp avocatul practicant activează în Olanda. 

§ 3 Baroul Olandez, Barourile locale și organismele componente  
Diviziunea 1 -  Componență și competență 
Secțiunea 17
1
Toți avocații practicanți înregistrați în Olanda constituie Baroul Olandez. Acesta este stabilit la Haga. Este un organism de drept public în sensul Secțiunii 134 din Constituție [Grondwet].

2

Toți avocații practicanți care practică în același district constituie Baroul Local.

3

Baroul Olandez și barourile locale sunt persoane juridice.

Secțiunea 17a

1

Baroul Olandez este format din următoarele organisme:

 	a.

consiliul general, menționat în Secțiunea 18, sub-secțiunea 1;

 	b.

Președintele Baroului Olandez, menționat în Secțiunea 18, sub-secțiunea 1;

 	c.

Consiliul de reprezentanți, menționat în Secțiunea 19, sub-secțiunea 1;

 	d.

consiliul de consultanță, menționat în Secțiunea 32a, sub-secțiunea 1;

 	e.

consiliul de supraveghere, menționat în Secțiunea 36a, sub-secțiunea 1.

2

Baroul Local este format din următoarele organisme:

 	a.

consiliul, menționat în Secțiunea 22, sub-secțiunea 1;

 	b.

Președintele, menționat în Secțiunea 22, sub-secțiunea 2; și
         	  c.

adunarea anuală a baroului, menționată în Secțiunea 22, sub-secțiunea 2.


Secțiunea 18

1

Baroul Olandez este condus de un consiliu general, format din minim cinci și maxim nouă membri, printre care și Președintele. Numărul membrilor consiliului este stabilit în continuare de consiliul de reprezentanți, conform Secțiunii 19, sub-secțiunea 1.

2

În cazul absenței Președintelui sau a incapacității acestuia de a acționa, el este înlocuit de un membru din consiliul general, numit în mod corespunzător de acest consiliu.

Secțiunea 19

1

Președintele și ceilalți membri ai consiliului general sunt aleși de un consiliu de reprezentanți. Consiliul de reprezentanți se reunește cel puțin o dată pe an. 

2

Ședințele consiliului de reprezentanți sunt publice. Ședința are loc cu ușile închise, dacă președintele, ținând cont de natura chestiunii ce urmează să fie discutată, consideră că acest lucru este necesar sau dacă majoritatea membrilor prezenți cer asta. 

3

Capacitatea de membru al consiliului general nu poate fi combinată cu capacitatea de membru a consiliului de reprezentanți.

4

În fiecare an, doi membri se retrag din consiliul general, în funcție de graficul prestabilit.

5

Consiliul de reprezentanți umple posturile vacante provizorii cât mai repede posibil, în cadrul unei ședințe extraordinare, dacă este necesar.

6

Nimeni nu poate face parte din consiliul general, ca Președinte sau membru, mai mult de nouă ani în total.
Secțiunea 20

1

Reprezentanții și adjuncții lor sunt aleși pentru mandatul de trei ani la ședințele Barourilor 
Locale. Ei pot fi realeși. 

2

Numărul de reprezentanți și adjuncți este:

 	a.

pentru barouri, formate din mai puțin de 1.500 avocați practicanți: patru reprezentanți și trei adjuncți;

 	b.

pentru barouri, formate din 1.500 de avocați practicanți  sau mai mulți, dar mai puțin de 3.000: șase reprezentanți și trei adjuncți; și

 	c.

pentru barouri, formate din 3.000 de avocați practicanți  sau mai mulți: opt reprezentanți și trei adjuncți.

3

Pentru aplicarea Sub-secțiunii 2, numărul de avocați practicanți care practică dreptul în district în prima zi lucrătoare dinainte de alegere, conform Sub-secțiunii 1, reprezintă factorul determinant.

4

Calitatea de reprezentant sau adjunct nu poate fi combinată cu calitatea de membru al Consiliului Baroului Local, cu calitatea de angajat al Baroului Olandez sau cu calitatea de angajat al Consiliului Baroului Local.


5

Adjuncții au putere în ordinea în care sunt aleși.

6

Locurile vacante pot fi ocupate imediat dacă este nevoie.

7
Secretarul consiliului general are calitatea de secretar al ședinței consiliului de reprezentanți. 

Secțiunea 21

Când un reprezentant nu poate participa la o ședință a consiliului de reprezentanți, va notifica imediat adjunctul numit conform Secțiunii 20, sub-secțiunea 5.

Secțiunea 22

1

Baroul local este administrat de un consiliu format din cel puțin cinci și maxim unsprezece membri, printre care și Președintele. Numărul de membri ai consiliului este specificat în ordinele în vigoare privnd baroul.

2

Președintele  și alți membri ai consiliului sunt aleși dintre membrii baroului, în cadrul ședinței anuale a baroului.

3

În fiecare an, doi membri se retrag în funcție de graficul prestabilit de consiliu. Președintele poate fi reales. Un membru al consiliului poate fi ales Președinte în orice moment. Membrii consiliului nu pot fi realeși, dacă nu se precizează altfel prin ordinele în vigoare.

4

Locurile vacante pot fi ocupate imediat dacă este nevoie.

Secțiunea 23

1

În cazul absenței Președintelui sau a incapacității acestuia de a acționa, el este înlocuit de un membru din Consiliul Baroului Local, numit în mod corespunzător de acest consiliu.
 
2

Consiliul numește un secretar și un trezorier din rândul membrilor săi.

Secțiunea 24
1
Doar avocații practicanți  înregistrați conform Secțiunii 16h pot fi aleși membri ai consiliului general, ai consiliului de reprezentanți și ai Consiliilor Barourilor Locale Bars, atâta timp cât nu au împlinit 70 de ani. Când împlinesc această vârstă, se vor retrage cu efect din luna următoare.

2

În conformitate cu ordinele Baroului Local, se poate stipula faptul că doar avocații practicanți  înregistrați conform Secțiunii 16h și care au fost înregistrați ca atare pentru maxim trei ani pot fi aleși.

Secțiunea 25

În ședința Baroului Olandez se discută subiecte de interes pentru avocații practicanți și pentru părțile litigante. 

Explicație




Secțiunea 26

Consiliul general și consiliile barourilor locale promovează o practică adecvată a dreptului și sunt îndreptățite să ia măsuri care să asigure aceasta. Suțin drepturile și interesele și monitorizează îndeplinirea obligațiilor de către avocații practicanți și se asigură ca aceștia să își îndeplinească atribuțiile ce le revin conform reglementărilor.

Secțiunea 27

Consiliul general reprezintă avocații practicanți  olandezi oriunde este un motiv pentru a o face, chiar dacă nu privește în mod direct interesul Baroului olandez.

Secțiunea 28

1

Consiliul de reprezentanți stabilește reglementări în interesul practicării corecte a dreptului, dar și pentru a respecta cerințele conexe, conform Secțiunii 10a.

2

În baza sau în conformitate cu o reglementare, Consiliul de reprezentanți mai stabilește reguli și pentru:

 	a.

cerințele de promovare a competenței profesionale a avocaților practicanți și a calității cu care se practică profesia.

 	b.
participarea obligatorie la planul de soluționare a plângerilor și conflictelor, inclusiv participarea obligatorie la un plan ce implică un acord de arbitraj în sensul Secțiunii 1020 din Codul de Procedură Civilă [Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering] sau un acord de soluționare în sensul Secțiunii 900, Cartea 7 din Codul Civil [Burgerlijk Wetboek], pe baza căruia sunt soluționate conflicte privind declarațiile comisioanelor;

 	c.

Organizarea corespunzătoare a modului în care avocații practicanți și exercită profesia;

 	d.

Asigurarea privind riscul de răspundere profesională al avocaților practicanți ; și

 	e.

Afacerile interne și organizarea Baroului olandez.

3

Propunerile de reglementări sunt transmise Consiliului de reprezentanți de către consiliul general sau de către cel puțin cinci reprezentanți. Înainte ca respectivul consiliu să transmită o propunere consiliului de reprezentanți, acesta poate invita Consiliile Barourilor Locale să își exprime părerile.

4

După adoptare, reglementările sunt anunțate imediat Ministrului de Securitate și Justiție și sunt publicate în Monitorul Oficial [Staatscourant].

5

Consiliul de reprezentanți nu adoptă reglementări legate de supravegherea Președintelui Baroului Local, conform Secțiunii 45a, sau legate de îndeplinirea atribuțiilor de către consiliul de supraveghere și de exercitarea puterilor, conform Sub-secțiunii 3a.

Secțiunea 29

1

Reglementările au efect obligatoriu asupra:

 	a.

avocaților practicanți, înscriși pe lista de înregistrare în barou, conform Secțiunii 1, sub-secțiunea 1;

 	b.
avocaților practicanți consultanți în conformitate cu prevederile Secțiunilor 16d, sub-secțiunea 1, și 16f; și

 	c.

Persoanelor juridice sau asociațiilor în care persoanele specificate la punctele a și b sunt angajate și care practică dreptul în exclusivitate sau care au angajat avocați practicanți  sau prin avocați practicanți și alți profesioniști.

2

Nu pot stabili subiecte impuse prin sau conform legii, nici nu se pot referi la chestiuni ce nu țin de prevederile generale, ca urmare a anumitor împrejurări diferite din districte.

3

Reglementările, care constituie un subiect impus prin sau conform cu legea, încetează să mai fie aplicabile tot conform legii. 

Secțiunea 30

1

Deciziile consiliului de reprezentanți, ale consiliului general sau ale altor organisme din cadrul Baroului Olandez, cu excepția deciziilor  consiliului de supraveghere, conform celor specificate în Secțiunea 36a, sub-secțiunea 1, și deciziile Președintelui Baroului Olandez, conform celor specificate în Secțiunea 45b, pot fi anulate prin Decret Regal.

2

Suspendarea sau anularea au loc în termen de șase luni de la anunțul menționat în Secțiunea 28, sub-secțiunea 4, sau, când se referă la o decizie a consiliului general sau a unui alt organism din cadrul Baroului Olandez, în termen de șase luni de la adoptarea deciziei de către Ministrul de Securitate și Justiție.

Secțiunea 31

1

Consiliul general reprezintă Baroul Olandez, în instanță și în afara instanței, fără a afecta prevederile Secțiunii 36a, sub-secțiunea 5.

2

Consiliile Barourilor Locale reprezintă barourile, în instanță și în afara instanței.

Secțiunea 32
1

Consiliul general și Consiliile Barourilor Locale administrează Baroul Olandez și Barourile Locale, respectiv, și au dreptul să întreprindă acțiuni legate de administrarea și utilizarea activelor. 

2

În fiecare an, Consiliul de reprezentanți și ședința baroului din district stabilește sumele ce trebuie achitate de membri pentru a acoperi costurile întreprinse de Baroul Olandez și de Barourile Locale, respectiv.

3

Consiliul general și consiliile sunt responsabile pentru administrarea lor financiară în fiecare an. Contul aferent este auditat de o comisie formată din trei membri, numită de Consiliul de reprezentanți și de barou. Comisia raportează Consiliului de reprezentanți și baroului. Adoptarea situațiilor de către Consiliul de reprezentanți și de către barou degrevează consiliul general și respectiv consiliul de această sarcină. 

4

În fiecare an, consiliul general și celelalte consilii emit un raport referitor la anul ce a trecut, care este discutat în ședințele Consiliului de reprezentanți și ale baroului.

5

Raportul menționat la Sub-secțiunea 4 vorbește și despre statutul avocaților practicanți  care își exercită profesia și de soluționarea conflictelor dintre avocații practicanți  și clienți. 

Secțiunea 32a

1

Se constituie un consiliu de consultanță, format din patru sau șapte membri, inclusiv președintele. Majoritatea membrilor consiliului de consultanță nu sunt avocați practicanți.

2

Înainte ca propunerea de reglementare specificată în Secțiunea 28, sub-secțiunea 2.a - d inclusiv să fie transmisă consiliului de reprezentanți, modelul este prezentat consiliului de consultanță pentru recomandări. 

3

Consiliul de consultanță poate decide împotriva emiterii unei recomandări. Dacă este emisă o recomandare, este dată atunci când propunerea este transmisă consiliului de reprezentanți.

4

Capacitatea de membru al Consiliului de reprezentanți nu se poate combina cu capacitatea de membru al altui organism din cadrul Baroului Olandez sau din cadrul Barourilor Locale, exceptând ședința anuală a baroului, specificată în Secțiunea 22, sub-secțiunea 2.

5

Conform unei reglementări, sunt stabilite reguli referitoare la componența și structura consiliului consultant.  Conform unei reglementări, atribuțiile de consultanță ale consiliului de consultanță se pot extinde. 

Secțiunea 33

Consiliul general menține mandatul Baroului Olandez și ca atare furnizează informații referitoare la toate subiectele pe care ar trebui să le cunoască un avocat practicant, urmărește unitatea colegilor și promovează discuții pe teme științifice și practice la adunările generale ale avocaților practicanți.

Secțiunea 34

Consiliul general numește și concediază secretarul, care nu poate fi membru al consiliului general. Secretarul consiliului general gestionează activitățile baroului; Consiliul general stabilește salariul și  condițiile de muncă ale acestuia și asigură un locțiitor dacă acesta nu poate participa sau este absent.

Secțiunea 35

1

Președintele, conform Secțiunii 22, sub-secțiunea 2, informează avocații practicanți  despre tot ce are legătură cu practica profesională. 

2

Președintele  poate media conflicte izbucnite între avocații practicanți.

3

Președintele  informează pe toată lumea despre posibilitatea de soluționare a plângerilor și conflictelor și despre posibilitatea părților de a merge în instanță. Dacă este nevoie, Președintele va trimite părțile la alte organisme.

4

Președintele  supervizează avocații practicanți în conformitate cu prevederile  Sub-secțiunii 3a.

Secțiunea 36
Organismele ce constituie Baroul Olandez și Barourile Locale pot da ordine valide.

Diviziunea 1a Consiliul de supraveghere 

Secțiunea 36a

1

Există implementat un consiliu de supraveghere, format din trei membri, inclusiv Președintele Baroului Olandez, care este și președintele consiliului.

2

Cu excepția Președintelui Baroului Olandez, membrii sunt numiți prin Decret Regal, în momentul numirii Ministrului de Securitate și Justiție. Depunerea candidaturii pentru numire se face la recomandarea consiliului general. În acest scop, consiliul general întocmește o listă de recomandare cu trei candidați, dacă este posibil, pentru fiecare poziție vacantă din consiliu. Consiliul de reprezentanți poate sfătui consiliul general în ceea ce privește lista de recomandări. Consiliul general tyrimite lista de recomandări, împreună cu certificatul de bună conduită, pentru fiecare candidat, în sensul Secțiunii 28 din Legea privind Datele și Cazierul Judiciar [Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens], dar și recomandarea Consiliului de reprezentanți, după caz, transmisă Ministrului de Securitate și Justiție. Acesta din urmă poate refuza un candidat recomandat din motive bine întemeiate.

3

Membrii menționați în Sub-secțiunea 2 sunt numiți pe perioada maximă de patru ani. După aceea, pot fi realeși pentru o perioadă maximă de patru ani, doar o singură dată.

4

Membrii menționați în Sub-secțiunea 2 primesc o alocație pentru activitățile lor și pentru cheltuielile de călătorie și subzistență, ce urmează a fi stabilită prin decizia consiliului general. Consiliul de reprezentanți poate da și alte reguli privind alocația conform Secțiunii 28.

5

Consiliul este susținut de un secretar. Acesta este numit și concediat de consiliu. Secretarul trebuie să raporteze consiliului cu privire la activitățile sale. În baza sau în conformitate cu reglementarea specificată în Secțiunea 28, regulile generale privind statutul legal pot fi impuse a fi respectate de secretar.

6

Ministrul de Securitate și de Justiție poate anula o decizie a consiliului general așa cum se rpecizează în Sub-secțiunea 4 din motive de nerespectare a legii sau a interesului general.

7

Președintele nu participă la procesul decizional în care este implicat consiliul general, după cum se precizează în Sub-secțiunea 2.

Secțiunea 36b

1

Membrii consiliului de supraveghere, conform Secțiunii 36a, sub-secțiunea 2, nu pot fi în același timp și avocați practicanți.

2

Membrii menționați în Secțiunea 36a, sub-secțiunea 2, nu pot, în același timp:

 	a.

Fi membri sau angajați ai altui organism din cadrul Baroului Olandez sau din cadrul unui organism aparținând Barourilor Locale;

 	b.

Fi prședinte, președinte adju8nct, membru, membru adjunct sau secretar al consiliului disciplinar sau al curții disciplinare;

 	c.

Fi un membru al consiliilor sau comitetelor de drept public pentru care sunt aleși prin alegeri convocate conform prevederii statutorii;

 	d.

Deține o funcție publică cu remunerație fixă sau cu alocație fixă; sau 

 	e.

Fi un membru al consiliilor sau comitetelor  permanente care oferă consultanță și 
asistență Guvernului.

3

Un membru al consiliului nu va ocupa și funcții auxiliare inutile pentru îndeplinirea funcției sale sau pentru consolidarea independenței sau încrederii sale. 

4

Funcțiile auxiliare ale unui membru sunt publicate prin intermediul unei liste corespunzătoare pusă la dispoziție pentru verificare la sediul consiliului. 

5

Sub-secțiunea 2.d nu se referă la funcțiile din cadrul unei instituții în sensul Secțiunii 1.1., diviziunea f, din Legea învățământului superior și cercetării [Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek].

6

Sub-secțiunile 2.d și 2.e nu se referă la membrii Consiliului de Stat, ai consiliilor de stat și ai consiliilor extraordinare de stat numite doar în Divizia de Consultanță din cadrul Consiliului de Stat.

Secțiunea 36c

1

În ceea ce privește membrii, conform Secțiunii 36a, sub-secțiunea 2, calitatea de membru al consiliului de supraveghere încetează:

 	a.

la expirarea perioadei pentru care a fost numit membrul;

 	b.

în urma demisiei prin Decret Regal la numirea Ministrului de Securitate și Justiție, după ce se consultă cu consiliul general;



 	c.

în caz de deces al membrului; și 

 	d.

în urma concedierii, conform Sub-secțiunii 5 sau 6.

2

La cererea Ministrului de Securitate și Justiție, după ce se consultă cu consiliul general, curtea disciplinară va suspenda un membru al consiliului, conform Secțiunii 36a, sub-secțiunea 2, dacă și cât timp:

 	a.

este cercetat în stare de arest;

 	b.

a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni în baza unei hotărâri judecătorești care nu a rămas încă irevocabilă  sau dacă i se impune un ordin de privare de liberate în baza aceleiași hotărâri judecătorești; sau

 	c.

Este pus sub tutelă, în baza unei hotărâri judecătorești care nu a rămas încă irevocabilă, sau este declarat în stare de faliment, se supune unui plan de administrare a datoriilor, i se acordă un moratoriu sau este închis în închisoarea datornicilor.

3

La cererea Ministrului de Securitate și Justiție, după ce se consultă cu consiliul general, curtea disciplinară va suspenda un membru al consiliului, conform Secțiunii 36a, sub-secțiunea 2, dacă:

 	a.

o anchetă judiciară prleiminară a fost inițiată împotriva lui pentru o infracțiune; sau

 	b.

există motive serioase de a crede că există fapte sau circumstanțe ce pot duce la concediere.

 4

Dacă se impune sau conform mandatului, curtea disciplinară va ridica o suspendare conform Sub-secțiunii 2 sau 3 când nu se mai aplică motivul pentru aceasta. 

5

La cererea Ministrului de Securitate și Justiție, după ce se consultă cu consiliul general, curtea disciplinară va suspenda un membru al consiliului, conform Secțiunii 36a, sub-secțiunea 2, cu efect imediat, dacă:

 	a.

membrul a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni în baza unei hotărâri judecătorești care nu a rămas încă irevocabilă  sau dacă i se impune un ordin de privare de liberate în baza aceleiași hotărâri judecătorești; sau
   

 	b.

membrul, în baza unei hotărâri judecătorești care nu a rămas încă irevocabilă, este pus sub tutelă sau este declarat în stare de faliment, se supune unui plan de administrare a datoriilor, i se acordă un moratoriu sau este închis în închisoarea datornicilor.

6
La cererea Ministrului de Securitate și Justiție, după ce se consultă cu consiliul general, curtea disciplinară poate concedia un membru al consiliului, conform Secțiunii 36a, sub-secțiunea 2, din motive de nepotrivire sau incompetență pentru funcția sau din alte motive întemeiate legate de membrul respectiv. 

7

O parte interesată poate trimite o notificare de obiecție tribunalului districtual cu privire la o decizie luată de curtea disciplinară în conformitate cu Secțiunea 8:1 din Legea privind Dreptul General Administrativ [Algemene wet bestuursrecht]. Secțiunea 7:1 din Legea privind Dreptul General Administrativ [Algemene wet bestuursrecht] nu se aplică.

8

Conform Sub-secțiunilor 2 - 6 inclusiv, Președintele nu face parte din consiliul general.

Diviziunea 2 – Ședințe 

Secțiunea 37

1

Președintele Baroului Olandez sau Președintele Baroului Local, respectiv, convoacă o ședință imediat ce consideră acest fapt necesar și de fiecare dată cel puțin 50 de membri din Baroul Olandez, cel puțin doi membri ai consiliului general sau ai Consiliului Baroului Local, cel puțin patru membri ai Consiliului de reprezentanți și cel puțin șase membri ai unui barou trebuie să depună cererea în scris.

2

Președintele  și ceilalți membri ai consiliului general pot participa la ședințele consiliului de reprezentanți. 

Secțiunea 38

1

La ședințe, Președintele Baroului Olandez sau Președintele Baroului Local preia și rolul de președinte al ședinței.

2

La ședințele de consiliu și la cele ale Baroului Local, Președintele  are votul decisiv în caz de egalitate de voturi.

Secțiunea 39
1

O ședință care a fost agreată în mod corespunzător va avea loc indiferent de numărul de membri prezenți.

2

Cu toate acestea, o ședință a consiliului general nu este valabilă dacă nu s-au prezentat cel puțin cinci membri, iar pentru o ședință a Consiliului de reprezentanți, dacă nu s-au prezentat mai mult de jumătate din numărul de reprezentanți sau de adjuncți. 

3

Când numărul necesar de reprezentanți sau de adjuncți nu s-a întrunit la o ședință a consiliului de reprezentanți, va fi stabilită o nouă ședință. Aceasta va avea loc indiferent de numărul de reprezentanți sau de adjuncți care s-au prezentat.

Secțiunea 40

1

La o ședință a Baroului Local, toți membrii au drept de vot. De asemenea, persoanele înregistrate conform Secțiunii 16h      au dreptul de a vota.

2

Fiecare persoană cu drept de vot are dreptul la un vot.

Secțiunea 41

1

Chestiunile de afaceri vor fi decise prin vot verbal.

2

Chestiunile privind persoanele vor fi votate prin buletine de vot ștampilate și nesemnate.

3

Dacă, atunci când se adoptă o decizie referitoare la chestiuni de afaceri, niciuna dintre persoanele prezente nu solicită un vot, moțiunea este considerată acceptată. 

Secțiunea 42

1

Un vot în cadrul ședinței consiliului general nu este valid dacă nu au participat cel puțin cinci membri.
88

2

Un vot în cadrul ședinței Consiliului de reprezentanți nu este valid dacă nu au participat mai mult de jumătate din reprezentanții sau adjuncții cu drept de vot.

3

Când se votează chestiuni legate de persoane, reprezentanții sau adjuncții care nu au predat buletinele de vot sau care au predat buletine de vot incomplete sunt considerați ca luând parte la vot conform acestei Secțiuni.

4

Un vot este valid, indiferent de numărul de reprezentanți sau de adjuncți participanți la vot, dacă un vot nou are loc pentru o moțiune sau o numire cu privire la care un vot de la o ședință anterioară a fost invalid conform prevederilor din Sub-secțiunea 2.

Secțiunea 43

1

Pentru luarea unei hotărâri prin vot, este necesară majoritatea absolută a membrilor care au luat parte la procesul de votare. 

2

Atunci când votul privește probleme legate de persoane, se consideră că membrii care nu au predat buletinele de vot sau care au predat buletine de vot incomplete nu au luat parte la vot pentru aplicarea prezentei secțiuni. 

Secțiunea 44

1

Atunci când voturile care privesc probleme legate de afaceri sunt strânse, luarea unei hotărâri se amână până în dimineața următoare, când se pot relua discuțiile, sub rezerva prevederilor din Secțiunea 38, subsecțiunea 2.

2

La această ședință, precum și la ședința plenară la care voturile privind probleme legate de afaceri sunt strânse, moțiunea se presupune a fi fost respinsă, sub rezerva prevederilor din Secțiunea 38, subsecțiunea 2. 

Secțiunea 45

1

În timpul unui vor care privește persoanele, doi membri numiți de președinte vor acționa în calitate de membri ai comisiei de validare a voturilor la ședințe. 

2

Membrii comisiei de validare a voturilor verifică dacă numărul buletinelor de vot este egal cu numărul de membri prezenți. 

3

Numărul de voturi separate coincide cu numărul de persoane care trebuie alese. Alegerile pentru postul de Președinte al Baroului din Olanda sau pentru postul de Președinte al Baroului Local sunt întotdeauna primele organizate. 

4

În cazul în care există dubii cu privire la conținutul unui buletin de vot, decizia îî aparține Președintelui. 

5

Un vot majoritar obținut este invalid atunci când în ședință se hotărăște că acesta ar fi putut fi afectat de o diferență între numărul de buletine de vot și numărul de persoane prezente. 

6

Atunci când nu se atinge majoritatea absolută în timpul primului scrutin, se mai organizează un al doilea scrutin liber. 

7

Dacă nu se atinge majoritatea absolută nici în timpul celui de-al doilea scrutin, acesta se reduce la cele două persoane care au obținut cele mai multe voturi în timpul celui de-al doilea scrutin, dacă majoritatea voturilor sunt egale între mai multe persoane, iar scrutinul se reduce la cei care au obținut cele mai multe voturi. 

8

Dacă nici acest lucru nu conduce la o majoritate absolută, se organizează un al patrulea scrutin între două persoane care au obținut cele mai multe voturi la al treilea scrutin. 

9

În cazul în care două sau mau multe persoane au primit același număr de voturi în timpul celui de-al treilea sau al patrulea scrutin, problema se va decide per lot. 

§ 3a Supraveghere

Secțiunea 45a

1

Președintele Baroului Local este însărcinat cu supravegherea conformității avocaților practicanți care își desfășoară activitatea în respectivul district cu prevederile din sau potrivit prezentului act, inclusiv supravegherea atenției cu care trebuie să acționeze în calitatea de avocați practicanți față de cei cărora le reprezintă interesele sau cărora ar trebui să le reprezinte interesele în consecință, a încălcărilor regulamentelor Baroului din Olanda și a oricăror acte sau omisiuni care nu sunt în beneficiul unui avocat practicant respectabil. 

2

Mai mult decât atât, Președintele este însărcinat și cu supravegherea conformității cu prevederile din sau potrivit Legii privind (Prevenirea) Spălării de Bani și Finanțării Terorismului [Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme].

3

În ceea ce privește efectuarea supravegherii la care se face referire în Subsecțiunea 1, avocatul practicant, angajații și personalul acestuia, precum și alte persoane implicate în practicarea profesiei sale nu sunt limitați de obligația de confidențialitate la care se face referire în Secțiunea 11a. În acel caz, Președintele, precum și angajații, personalul și alte persoane angajate de acesta pentru supravegherea conformității se supun obligației de confidențialitate similară cu cea la care se face referire în Secțiunea 11a. 


Secțiunea 45b

Președintele Baroului Olandez poate da indicații Președintelui Baroului Local  cu privire la îndeplinirea atribuțiilor specificate în Secțiunea 45a, după ce se consultă cu ceilalți membri ai consiliului de supraveghere.

Secțiunea 45c

1

La cererea consiliului de supraveghere, curtea disciplinară va suspenda un Președinte din funcție conform Secțiunilor 45a, sub-secțiunea 1 sau 2 și 46c, dacă și cât timp:

 	a.

este cercetat în stare de arest;

 	b.

a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni în baza unei hotărâri judecătorești care nu a rămas încă irevocabilă  sau dacă i se impune un ordin de privare de liberate în baza aceleiași hotărâri judecătorești; sau

 	c.

Este pus sub tutelă, în baza unei hotărâri judecătorești care nu a rămas încă irevocabilă, sau este declarat în stare de faliment, se supune unui plan de administrare a datoriilor, i se acordă un moratoriu sau este închis în închisoarea datornicilor.

2
La cererea consiliului, curtea disciplinară poate suspenda un Președinte din îndeplinirea funcției conform Secțiunilor 45a, sub-secțiunea 1 sau 2, și 46c, dacă:

 	a.

o anchetă judiciară prleiminară a fost inițiată împotriva lui pentru o infracțiune; sau

 	b.

există motive serioase de a crede că există fapte sau circumstanțe ce pot duce la concediere.

3

În baza unei cereri sau prin mandatul său, curtea disciplinară va ridica suspendarea conform celor specificate în Sub-secțiunea 1 sau 2 când motivele de suspendare nu se mai aplică.

4

La cererea consiliului, curtea disciplinară va scuti Președintele de la îndeplinirea obligațiilor conform Secțiunilor 45a, sub-secțiunea 1 sau 2, și 46c, dacă:

 	a.

Președintele  a fost condamnat pentru o infracțiune conform unei hotărâri judecătorești irevocabile sau dacă un ordin de privare de libertate este impus împotriva sa; sau

 	b.

Președintele, în baza unei hotărâri judecătorești irevocabile, este pus sub tutelă, este declarat în stare de faliment, se supune unui plan de administrare a datoriilor, primește un moratoriu sau este condamnat la închisoare din cauza datoriilor neplătite.

5

O parte interesată poate trimite o notificare de obiecție tribunalului districtual cu privire la o decizie luată de curtea disciplinară în conformitate cu Secțiunea 8:1 din Legea privind Dreptul General Administrativ [Algemene wet bestuursrecht]. Secțiunea 7:1 din Legea privind Dreptul General Administrativ [Algemene wet bestuursrecht] nu se aplică.

6

În cazul în care curtea disciplinară aplică Sub-secțiunile 1 - 4 inclusiv, îndeplinirea obligațiilor conform Secțiunilor 45a, sub-secțiunile 1 și 2, și 46c va reveni membrului Consiliului Baroului Local, conform Secțiunii 23, sub-secțiunea 1.

Secțiunea 45d
1

Consiliul de supraveghere poate transmite, în cadrul adunării anuale a baroului, specificată în Secțiunea 22, sub-secțiunea 2, o cerere scrisă de concediere a Președintelui Baroului Local și de alegere a unui alt Președinte în locul acestuia, din cauza neîndeplinirii atribuțiilor conform Secțiunii 45a, sub-secțiunii 1 sau 2, sau Secțiunii 46c, din motive de neconformitate sau incompetență sau din alte motive legate de persoana respectivului Președinte.

2

Cererea specificată în Sub-secțiunea 1 este adresată membrului Consiliului Baroului Local, după cum se precizează în Secțiunea 23, sub-secțiunea 1. Adunarea anuală a Baroului Local va conveni ca, în termen de șase săptămâni de la depunerea cererii, să decidă asupra acesteia. 

Secțiunea 45e

1

Consiliul de supraveghere stabilește situațiile anuale și bugetul, pe care le supune apoi aprobării Ministrului de Securitate și Justiție, după ce ascultă sfaturile consiliului general.

2

Decizia referitoare la aprobarea specificată în Sub-secțiunea 1 se supune Diviziunii 10.2.1 din Legea privind Dreptul Administrativ General [Algemene wet bestuursrecht] prin analogie.

3

Conform Sub-secțiunii 1, Președintele nu face parte din consiliul general.

Secțiunea 45f

1

În fiecare an, consiliul de supraveghere întocmește un plan de lucru și un raport de activități, care va specifica cel puțin politica respectată în general și eficiența și operativitatea activităților sale și abordarea adoptată în ultimii ani.

2

Planul de lucru și raportul sunt transmise Ministrului de Securitate și Justiție, consiliului general, Consiliului de reprezentanți și Consiliilor Barourilor Locale și sunt puse la dispoziție în cadrul inspecției generale.

Secțiunea 45g

1
În urma încălcării reglementării în baza sau în conformitate cu Secțiunile 9b, sub-secțiunea 6, 9c, sub-secțiunea 2 și 28, sub-secțiunile 2a - d inclusiv, Președintele  poate impune o penalizare administrativă sau un ordin supus unei penalizări.

2

Penalizarea administrativă nu va depăși suma penalizării din categoria a treia, conform Secțiunii 23, sub-secțiunea 4, din Codul  Penal [Wetboek van Strafrecht].

3

Nu se va impune o penalizare administrativă dacă, în conformitate cu Secțiunea 46c, o plângere a fost făcută împotriva avocatului practicant pentru același comportament.

4

Suma penalizării administrative impuse și ordinul impus supus unei penalizări revin Baroului Olandez.

Secțiunea 45h

Consiliul de supraveghere stipulează regulile politice de îndeplinire a obligațiilor asumate conform Secțiunii 45a, sub-secțiunile 1 și 2și Secțiunea 46c.

Secțiunea 45i

1

Consiliul de supraveghere omite efectul supravegherii, după cum se precizează în Secțiunea 45a , și gestionarea plângerilor de către Președinte, conform Secțiunii 46c.

2

Președintele Baroului Local transmite consiliului toate informațiile de care acest are în mod rezonabil envoie pentru a-și îndeplini obligația specificată în Sub-secțiunea 1.

§ 4 Reguli disciplinare 

Secțiunea 46

Avocații practicanți se supun regulilor disciplinare în ceea ce privește orice acte sau omisiuni ce încalcă prevederea legată de grija cu care trebuie să își exercite calitatea de avocați practicanți  față de acele interese pe care le reprezintă sau pe care ar trebui să le reprezinte ca atare, în ceea ce privește încălcările prevederilor din sau în conformitate cu această lege și cu Legea privind (Prevenirea) Spălarea Banilor și Finanțarea Terorismului [Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme], reglementările Baroului Olandez privind acte sau omisiuni care nu aduc beneficii unui avocat practicant respectabil. Aceste reguli disciplinare sunt exercitate în primă instanță de Consiliile de Disciplină și, în cazul recursurilor, în instanța superioară, de către curtea disciplinară.

Secțiunea 46a

1

Jurisdicția teritorială a fiecărei curți de apel are un consiliu disciplinar, al cărui jurisdicție teritorială coincide cu cea a curții de apelși care își exercită regulile disciplinare în primă instanță în ceea ce privește avocații practicanți ce practică dreptul în respectiva jurisdicție.

2

Un consiliu disciplinar este situat într-o locație din spațiul curții, stabilită prin decret guvernamental. Un consiliu disciplinar poate de asemenea ține o ședință și în altă locație.

3

În ceea ce privește avocații practicanți asociați, avocații practicanți adjuncți asociați și secretarul Consiliilor disciplinare, atâta timp cât este avocat practicant, regulile disciplinare sunt exercitate, în primă isntanță, de un alt consiliu disciplinar numit oficial de președintele curții disciplinare în urma unei reclamații. Președintele curții disciplinare va numi un consiliu disciplinar, din care face parte pârâtul ca avocat practicant, aun avocat practicant adjunct asociat sau un secretar, Președintele Baroului Local în care pârâtul  practică dreptul și reclamantul din trimitere.

4

Numirea unui alt consiliu disciplinar în conformitate cu Sub-secțiunea 3 va avea loc dacă plângerea îl privește pe Președintele din jurisdicția teritorială a consiliului disciplinar sau a fost depusă de un avocat practicant asociat, de un avocat practicant adjunct asociat sau de secretarul unui consiliu disciplinar.

5

Dacă se depune o plângere împotriva sau în legătură cu mai mulți avocați practicanți care dețin mandate în diferite districte sau dacă între plângeri există o legătură ce garantează audierea în comun din motive de eficiență, curtea disciplinară poate numi un consiliu disciplinar ce va audia plângerea sau plângerile. Sub-secțiunea 3, propoziția a doua, se aplică prin analogie.


Secțiunea 46b

1

Orice consiliu disciplinar este constituit dintr-un președinte, maxim 13 președinți adjuncți, maxim 16 avocați practicanți asociați și maxim 30 avocați practicanți adjuncți asociați. Președintele și președintele adjunct, avocații practicanți  asociați și avocații practicanți adjuncți asociați ai unui consiliu disciplinar sunt președinți adjuncți și avocați practicanți asociați ai celorlalte consilii disciplinare conform legii.

2

Președintele și președinții adjuncți sunt numiți de Ministrul de Securitate și Justiție pentru un mandat de patru ani, dintre membri  ai judiciarului însărcinat cu administrarea justiției.

3

Avocații practicanți  asociați și avocații practicanți adjuncți asociați pot fi doar avocați practicanți care practică dreptul în juridicția teritorială a respectivului consiliu și care sunt înregistrați în Olanda de mai bine de cinci ani. 

4

Avocații practicanți  asociați și avocații practicanți adjuncți asociați sunt aleși de consiliul de reprezentanți în cadrul ședinței specificate în Secțiunea 19, sub-secțiunea 1, dintre cei numiți din rândul Consiliilor barourilor locale, pentru un mandat maxim de patru ani. Alegerea are loc cu respectarea scopului componenței regional responsabile a consiliilor disciplinare.

5

Președintele și președinții adjuncți pot fi realeși o singură dată, imediat după ce se retrag.

6

Un sfert dintre avocații practicanți  asociați și avocații practicanți adjuncți asociați  se retrag în fiecare an, pe baza unui grafic decis de consiliul disciplinar.

7

Președintele, președinții adjuncți,  avocații practicanți  asociați și avocații practicanți adjuncți asociați  se retrag în orice caz cu efect din prima lună după luna în care împlinesc vârsta de 70 de ani.

8

Dacă poziția de președinte sau de președinte adjunct devine vacantă între timp, Ministrul de 
Securitate și Justiție va umple locul vacant cât mai repede posibil. 

9

Consiliul de reprezentanți ocupă locurile vacante cât mai repede posibil, chiar și în cadrul unei ședințe extraordinare, dacă este nevoie. Nu este obligatoriu prin nominalizare.

10

Persoanele numite să ocupe o poziție deschisă provizoriu se retrag atunci când persoana în locul căreia au fost numiți este desemnată. 

11

Președintele, președinții adjuncți,  avocații practicanți  asociați și avocații practicanți adjuncți asociați  își continuă mandatul și după expirarea sa, până când poziția care rămâne vacantă în urma retragerii lor este ocupată din nou. După ce se retrag, dar și după ce pozițiile rămase vacante se ocupă, continuă să aibă dreptul să participe la procesarea și la luarea de decizii privind plângerile, în procesarea cărora au participat și înainte de a se retrage.

12

Capacitatea de membru sau de membru adjunct al consiliului disciplinar nu se poate combina cu capacitatea de membru sau de adjunct al curții disciplinare, al unui organism din cadrul Baroului Olandez sau al unui organism al Barourilor Locale, exceptând ședința anuală a baroului, specificată în Secțiunea 22, sub-secțiunea 2.

13

Între Președinte, președinții adjuncți,  avocații practicanți  asociați și avocații practicanți adjuncți asociați ai unui consiliu disciplinar nu poate exista nicio relație de soți sau parteneri înregistrați, rude de sânge sau rude prin căsătorie până la gradul al treilea, un parteneriat sau un alt fel de colaborare permanentă pentru a practica profesia de avocat practicant sau o relație de angajator și angajat.

14

Prevederile din Secțiunile 46c, sub-secțiunea 2, 46d, sub-secțiunea 2, 46f, 46i, cu excepția  sub-secțiunii 1.c, 46j, 46l, sub-secțiunilor 1 și 3, 46m, 46o și 46p din Legea Ofițerilor Judiciari (Statut Legal) [Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren] se aplică prin analogie Președintelui, președinților adjuncți,  avocaților practicanți  asociați și avocaților practicanți adjuncți asociați ai consiliului disciplinar.

15

Avocații practicanți  asociați și avocații practicanți adjuncți asociați ai unui consiliu disciplinar pot fi concediați pentru motivele specificate în Secțiunile 46c, sub-secțiunea 2, 46d, sub-secțiunea 2, 46i, cu excepția sub-secțiunii 1.c, 46j, 46l, sub-secțiunilor 1 și 3 și 46m din Legea Ofițerilor Judiciari (Statut Legal) [Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren]. În plus, calitatea de membru a avocaților practicanți asociați și a avocaților practicanți adjuncți asociați expiră conform legii imediat ce încetează să mai fie avocați practicanți.

16

Consiliul disciplinar își numește și concediază secretarul și oferă un locțiitor atunci când acesta nu poate participa sau lipsește.

17
Secțiunile 13a, 13b, cu excepția sub-secțiunii 1. b, 1.c și a sub-secțiunii 4 și 13c - 13g inclusiv din Legea (Organizațiilor) Judiciare [Wet op de rechterlijke organisatie] se aplică prin analogie comportamentului Președintelui, președinților adjuncți,  avocaților practicanți  asociați și avocaților practicanți adjuncți asociați, înțelegând că:

 	a.

pentru aplicarea corespunzătoare a acelor Secțiuni, «conducerea curții implicate»
înseamnă: președintele consiliului disciplinar; și

 	b.

mandatarul general nu este obligat să respecte cererea specificată în Secțiunea
13a, dacă petentul are un interes rezonabil insuficient într-o anchetă, conform prevederilor aceleiași Secțiuni.
 

Secțiunea 46c

1

Plângerile împotriva avocaților practicanți sunt depuse în scris Președintelui baroului din care aceștia fac face. Președintele va ajuta reclamantul să își documenteze plângerea dacă acesta o cere. Dacă o plângere depusă necesită clarificări, Președintele va acorda asistență reclamantului, dacă acesta o solicită. 

2

Dacă reclamantul solicită astfel la depunerea plângerii, Președintele va notifica imediat consiliul disciplinar despre respectiva reclamație, fără a afecta prevederile din Sub-secțiunea 3. Președintele  notifică reclamantul despre aceasta atunci când este depusă plângerea.

3

Președintele va iniția o anchetă cu privire la fiecare plângere ce ajunge la el.

4

Președintele este autorizat să trimită o plângere ce ajunge la el unui membru al Consiliului Baroului Local, pentru a finaliza ancheta în maniera specificată în Secțiunile 46d și 46e.

5

Plângerile împotriva unui Președinte sunt transmise sau direcționate imediat președintelui curții disciplinare. Președintele supune cazul Președintelui altui barou, pentru a-l cerceta și soluționa  conform prevederilor din această Secțiune și din Secțiunile 46d și 46e. După ce se cercetează și soluționează, Președintele  căruia i-a fost desemnat cazul va notifica respectivul consiliu disciplinar din domeniul din care face parte. 
6
Consiliul Baroului Local se asigură că locația și data la care Președintele sau, în cazul lipsei acestuia sau al imposibilității de a acționa, adjunctul său, va ține ședința, sunt anunțate în district.



Secțiunea 46d

1

Președintele va încerca întotdeauna să soluționeze plângerea în exteriorul instanței, exceptând cazul în care este adusă în atenția consiliului disciplinar imediat, în conformitate cu Secțiunea 46c, sub-secțiunea 2.

2

Dacă se dovedește posibil un acord extern, va fi documentat și semnat de reclamant, de avocatul practicant împotriva căruia se face și de Președinte. În baza unui acord extern astfel stabilit, dreptul reclamantului de a cere transmiterea plângerii către consiliul disciplinar lipsește.

3

Dacă după trei luni de la transmiterea plângerii Președintelui, nu se ajunge la niciun acord extern, reclamantul poate cere Președintelui să notifice consiliul disciplinar despre plângere. Dacă nu se aplică  Secțiunea 45g, sub-secțiunea 1 , Președintele va declara Sub-secțiunea 4 aplicabilă în acest caz. Președintele  notifică întotdeauna consiliul disciplinar despre o plângere, dacă Secțiunea 45g, sub-secțiunea 1 nu este declarată aplicabilă și dacă este posibil ca un acord extern să nu fie adoptat sau dacă, după părerea sa, substanța unei reclamații face ca acordul extern să fie nedorit sau imposibil. Președintele  notifică reclamantul despre aceasta atunci când dorește să facă o plângere.

4

Președintele depune o plângere la consiliul disciplinar în scris și notifică avocatul practicant în discuție și reclamantul în scris. Plângerea poate fi transmisă consiliului disciplinar și electronic, cât timp consiliul a acceptat această metodă de comunicare.  Secțiunile 2:17 - 2:17 inclusiv din Legea privind Dreptul Administrativ General [Algemene wet bestuursrecht] se aplică prin analogie, înțelegând că «organismul administrativ» înseamnă: consiliu disciplinar.

5

Plângerea este datată și semnată și conține cel puțin:

 	a.

numele și adresa reclamantului;

 	b.
numele și adresa de lucru a avocatului practicant împotriva căruia se face plângerea, atâta vreme cât sunt cunoscute de reclamant;

 	c.

o descriere clară a plângerii și a faptelor pe care aceasta se bazează.



6

Toate documentele ce au legătură cu cazul sunt transmise consiliului disciplinar în același timp în care este transmisă și plângerea.

7

Plângerea specifică dacă a fost depusă anterior organizației unde este angajat avocatul practicant sau unui tribunal autorizat să soluționeze plângeri sau unei autorități de soluționare a conflictelor la care este afiliat avocatul practicant sai organizația acestuia. Dacă nu, motivul va fi specificat în plângere, dacă se poate. Dacă da, se menționează rezultatul procedurilor, inclusiv documentele relevante, dacă se poate.

8

Dacă Președintele, pe baza anchetei sale, crede că plângerea este complet nefondată sau nu are o pondere suficientă, va notifica reclamantul, avocatul practicant și consiliul disciplinar în consecință, menționând motivele.

9

Consiliul disciplinar poate completa plângerea prin prisma mandatului său.

Secțiunea 46e

1

Înainte de a notifica respectivul consiliu disciplinar despre o plângere, Președintele obligă reclamantul la plata sumei de € 50.00 ca și taxă de judecată. Taxa de judecată va fi încasată de consiliul disciplinar.

2

Președintele  aduce la cunoștința reclamantului obligația acestuia de a plăti taxa de judecată și îi spune că suma respectivă trebuie transferată într-un cont bancar specificat în termen de patru săptămâni de la data transmiterii notificării.

3

Dacă Secțiunea 46n, sub-secțiunea 2 este declarată aplicabilă, părțile, conform acordului extern, pot spune că taxa de judecată plătită de reclamant este rambursată de avocatul practicant.
4

Dacă plângerea este suținută în întregime sau în parte, taxa de judecată achitată de reclamant este rambursată de avocatul practicant.

5

Prin derogare de la Sub-secțiunea 1, nu se va plăti taxă de judecată dacă plângerea este făcută de Președinte.

6

Ministerul de Securitate și Justiție poate modifica suma specificată în Sub-secțiunea 1 cât timp indicele prețurilor de consum generează o astfel de situație. 

Secțiunea 46f

Dacă Președintele, atunci când nu este vorba de o reclamație, ia cunoștință de obiecțiile aduse împotriva unui avocat practicant, va notifica respectivul consiliu disciplinar în consecință. Va notifica avocatul practicant împotriva căruia se fac obiecțiile în scris.

Secțiunea 46fa

1

Dacă avocatul practicant împotriva căruia s-a făcut o reclamație sau care face subiectul obiecțiilor, s-a înregistrat singur, conform legii naționale dintr-un alt Stat Membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat ce face parte din Acordul din Spațiul Economic European ce respectă Secțiunea 3 din Directiva CE 98/5 a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din 16 Februarie 1998 de a facilita practicarea permanentă a dreptului, de a practica profesia de avocat practicant, Consiliul Baroului Local va notifica autoritatea competentă din respectivul Stat Membru sau din respectivele State Membre despre această intenție înainte de a începe procedura disciplinară și va furniza acestor autorități toate informațiile necesare. 


2

Dacă avocatul practicant este înregistrat în Elveția cu respectarea Acordului încheiat în data de 21 iunie 1999 între Comunitatea Europeană și Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, cu privire la libera circulație a persoanelor, Sub-secțiunea 1 se aplică prin analogie.   

Secțiunea 46fb

1

Secretarul consiliului disciplinar va trimite imediat o copie a plângerii, a documentelor atașate acesteia și a unor completări la aceasta avocatului practicant împotriva căruia a fost făcută reclamația și Președintelui baroului din care face parte avocatul practicant, cât mai repede  posibil.

2

Nu trebuie trimisă o copie Președintelui, atâta timp cât plângerea a fost făcută de el, sau dacă prevederile din Secțiunea 46i, sub-secțiunea 1 sunt declarate aplicabile.

Secțiunea 46g

1

Președintele consiliului disciplinar va declara o pângere inadmisibilă:

 	a.

dacă este depusă după trei ani de la data la care reclamantul a  aflat sau ar fi putut afla despre actele sau omisiunile avocatului practicant împotriva căruia a fost făcută plângerea; sau

 	b.

cât timp are legătură cu comportamentul pentru care se impune o penalizare așa cum se specifcă în Secțiunea 45g, sub-secțiunea 1.

2

În ceea ce privește o plângere depusă după expirarea termenului specificat în Sub-secțiunea 1.a, nu va fi declarată inadmisibilă din acest motiv, în situația în care consecințele actelor sau omisiunilor nu au fost comunicate ulterior. În această situație, termenul de depunere a unei plângeri expiră după un an de la data la care consecințele sunt cunoscute. 

3

O plângere poate fi declarată inadmissibilă:

 	a.

dacă nu se respectă nicio prevedere obligatorie de procesare a plângerii, cu condiția ca reclamantul să aibă posibilitatea de a remedia nerespectarea într-un interval rezonabil de timp; sau

 	b.

dacă reclamația are legătură cu suma unei facturi și o dispută în acest sens a fost deja adusă în atenția unui tribunal de plângeri sau a unei autorități de soluționare a conflictelor, conform celor specificate în Secțiunea 28, sub-secțiunea 2.b, sau în legătură cu care era disponibilă respectiva opțiune.

Secțiunea 46h

1

Reclamantul, avocatul practicant și Președintele pot trimite consiliului disciplinar o notificare scrisă a obiecției privind o decizie, conform Secțiunii 46g, sub-secțiunea 1, preambul, punctul a, specificând motivele, în termen de 30 de zile de la transmiterea copiei deciziei.

2

Înainte de a lua o decizie privind obiecția, consiliul disciplinar dă persoanelor și autorităților specificate în Sub-secțiunea 1 posibilitatea de a fi audiate.

3

Obiecția va fi procesată în consiliu, dacă acesta nu este alcătuit din persoanele care au luat decizia, conform Sub-secțiunii 1.

4

Decizia privind obiecția va specifica motivele și menționează:

 	a.

dacă obiecția este declarată inadmisibilă;

 	b.

dacă obiecția este declarată nefondată; sau

 	c.

dacă obiecția este declarată bine  întemeiată.

5

În cazul în care Consiliul declară obiecția ca fiind inadmisibilă sau nefondată, decizia împotriva căreia a fost ridicată obiecția va fi susținută.

6

Dacă obiecția este declarată întemeiată, decizia împotriva căreia a fost ridicată obiecția va fi omisă și va continua procesarea cazului.

7
Decizia referitoare la obiecție nu este deschisă recursului. Secretarul consiliului va trimite imediat o copie a deciziei persoanelor și autorităților specificate în Sub-secțiunea 1.

8

Ca derogare de la Sub-secțiunea 6, consiliul poate pronunța o decizie privind plângerea imediat, dacă obiecția este declarată întemeiată și dacă o anchetă sau altă procesare nu mai pot contribui la evaluarea plângerii.

Secțiunea 46i

1

Dacă președintele consiliului disciplinar crede că este cazul să facă plângere, iar prin aceasta se arată că nu a fost depusă unei autorități competente să ia cunoștință de plângeri sau conflicte conform reglementărilor, după cum se precizează în Secțiunea 28, sub-secțiunea 2.b, președintele poate decide să transmită plângerea autorității competente. Va notifica reclamantul, avocatul practicant și Președintele despre aceasta în scris.

2

Dacă președintele declară Sub-secțiunea 1 aplicabilă, va transmite documentele care au legătură cu cazul către tribunalul de reclamații sau către o autoritate de soluționare a conflictelor. Decizia suspendă termenul, după cum se arată în Secțiunea 46g, sub-secțiunea 1.a. Decizia nu este deschisă recursului.

Secțiunea 46j

1

Până când plângerea nu este soluționată în cadrul unei audieri, președintele consiliului disciplinar poate decide că:

 	a.

respectivului consiliu îi lispește jurisdicția;

 	b.

plângerea este inadmisibilă;

 	c.

plângerea este neîntemeiată; sau

 	d.

plângerea nu are suficientă pondere.
2

Decizia specificată în Sub-secțiunea 1 va menționa motivele. Se va referi și la prevederile Sub-secțiunii 4.

3

Secretarul consiliului va trimite cât mai repede posibil o copie a deciziei către persoanele și autoritățile specificate în Secțiunea 46i, sub-secțiunea 1, propoziția a doua.

4

Secțiunea 46h se aplică prin analogie deciziei din Sub-secțiunea 1.

Secțiunea 46k

1

Președintele consiliului disciplinar poate da avocatului practicant ocazia de a depune o întâmpinare în termen de patru săptămâni de la data trimiterii copiei plângerii în conformitate cu Secțiunea 46fb, sub-secțiunea 1. Secretarul consiliului va trimite o copie a acestei întâmpinări reclamantului și Președintelui.

2

Dacă Sub-secțiunea 1 este declarată aplicabilă, președintele va da reclamantului șansa de a răspunde în termen de patru săptămâni de la trimiterea întâmpinării. Secretarul va trimite o copie a acestui răspuns avocatului practicant și Președintelui, atâta timp cât acesta nu este reclamantul.

3

Dacă Sub-secțiunea 2 este declarată aplicabilă, președintele poate da avocatului practicant ocazia de a depune un răspuns în termen de patru săptămâni de la trimiterea copiei răspunsului. Secretarul va trimite o copie a acestui răspuns reclamantului și Președintelui.

4

Președintele poate prelungi termenele specificate în Sub-secțiunile 1 - 3 inclusiv sau poate permite începerea lor la o altă dată, dacă are motive întemeiate pentru a o face.

Secțiunea 46l

1

Exceptând cazul în care Secțiunea 46g sau Secțiunea 46i sau Secțiunea 46j sunt declarate aplicabile, președintele consiliul disciplinar poate solicita o anchetă prleiminară, după trimiterea unei copii a plângerii conform Secțiunii 46fb, sub-secțiunea 1.
2

Dacă Sub-secțiunea 1 este declarată aplicabilă, președintele atribuie realizarea anchetei preliminarii în sarcina Președintelui baroului din care face parte avocatul practicant, exceptând cazul în care consideră că există motive pentru care să atribuie ancheta în sarcina:

 	a.

Președintelui unui alt barou;

 	b.

a președintelui adjunct;

 	c.

unuia sau mai multor membri adjuncți ai consiliului disciplinar; sau

 	d.

secretarului.

3

Președintele precizează scopul anchetei preliminare. Aceasta poate de asemenea cuprinde și alte fapte decât cele declarate în plângere.

4

Anchetatorul preliminar poate cere președintelui să modifice scopul anchetei preliminare, în limitele plângerii așa cum este ea formulată la momentul respectiv.
5

Ancheta este încheiată de anchetatorul preliminar prin transmiterea unui raport președintelui. 

6

Președintele poate decide dacă ancheta preliminară se suspendă sau este încheiată înainte de transmiterea raportului.

Secțiunea 46m

1

Președintele consiliului disciplinar poate da indicații anchetatorului preliminar.

2
Ancheta preliminară și anchetatorul preliminar se supun Secțiunilor 5:13 - 5:17 inclusiv și Secțiunii 5:20, sub-secțiunea 1 din Legea privind Dreptul General Administrativ [Algemene wet bestuursrecht] prin analogie. Când se decide o anchetă preliminară, președintele precizează ce puteri poate exercita anchetatorul preliminar în numele consiliului.

3

În ceea ce privește desfășurarea anchetei preliminare de către anchetatorul preliminar, avocatul practicant, angajații și personalul acestuia, precum și alte persoane implicate în practicarea profesiei, nu se obligă prin obligația de confidențialitate stipulată în Secțiunea 11a. În acest caz, respectivul anchetator preliminar se obligă prin obligația de confidențialitate, similar celei specificate în Secțiunea 11a, în timp ce Secțiunea 218 din Codul de Procedură Penală[Wetboek van Strafvordering] se aplică prin analogie.

4

Pe durata anchetei preliminare, o copie a ordinului de desfășurare a anchetei este prezentată respectivului avocat practicant, dacă acest lucru este posibil.

5

Anchetatorul preliminar oferă reclamantului și avocatului practicant posibilitatea de a fi audiați.

6

Un membru sau un membru adjunct al consiliului, care a realizat o anchetă preliminară într-un caz, nu va participa la procesarea respectivului caz în instanță, decât în situația anulării deciziei consiliului în cazul respectiv.

7

Dacă plângerea a fost făcută de Președinte, ancheta preliminară nu îi va fi atribuită a fi realizată de el. În această situație, președintele va atribui ancheta preliminară uneia dintre persoanele menționate în Secțiunea 46l, sub-secțiunile 2.a - 2.d inclusiv.

Secțiunea 46n

1

Președintele consiliului disciplinar poate cere anchetatorului să cerceteze plângerea și extern, în afara instanței. Mai mult, până când consiliul nu pornunță o decizie, președintele poate ancheta dacă plângerea poate fi soluționată și extern, în afara instanței.

2

Dacă se dovedește posibil un acord extern, va fi documentat și semnat de reclamant și de respectivul avocat practicant. O copie a acestuia va fi transmisă secretarului consiliului, aprecum și Președintelui și consiliului de supraveghere.
3

Prin semnarea acordului extern, reclamația este considerată retrasă. Secțiunea 47a, sub-secțiuneas 2, 3 și 4 se aplică prin analogie.

Secțiunea 47

1

Președintele sau unul dintre președinții adjuncți, precum și doi avocați asociați practicanți sau avocatul practicant adjunct asociat vor participa la procesarea și gestionarea oricărei decizii legate de cazurile disciplinare, supuse anulării. Dacă oricare dintre acești membri crede că respectivul caz nu poate fi procesat și decis de trei membri, procesarea se continuă la cinci membri, printre care se află președintele sau unul dintre președinții adjuncți. Dacă președintele sau președintele adjunct nu poate acționa din cauza unor împrejurări ce au apărut după începerea cazului, poate fi înlocuit de un președinte adjunct.

2

Secțiunile 512 - 519 inclusiv din Codul de Procedură Penală[Wetboek van Strafvordering] se aplică prin analogie în ceea ce privește președintele, președinții adjuncți, avocații practicanți asociați și avocații practicanți adjuncți asociați.

Secțiunea 47a

1

Până când consiliul disciplinar își anunță decizia, reclamantul își poate retrage plângerea. Secertarul consiliului transmite o copie a acesteia respectivului avocat practicant și, atâta timp cât acesta nu era reclamantul, și Președintelui.

2

Dacă plângerea este retrasă, procesarea acesteia se întrerupe, exceptând cazul în care:

 	a.

respectivul avocat practicant a solicitat în scris continuarea procesării sau

 	b.

consiliul, din motive de interes general, decide continuarea procesării plângerii.

3

Consiliul nu va decide să continue procesarea unei plângeri din motive de interes general până când nu dă respectivului avocat practicant și, atâta timp cât nu este reclamantul, Președintelui, ocazia de a-și forma o părere în această chestiune. 
4

Dacă, din motive de interes general, se decide să se continue cu plângerea, consiliul poate cere ca Președintele să fie considerat reclamant pentru a putea continua cazul. 

5

Dacă respectivul avocat practicant moare, procesarea plângerii este întreruptă. 

6

Dacă reclamantul moare, consiliul, din motive de interes general, poate decide continuarea procesării plângerii. Sub-secțiunile 3 și 4 se aplică prin analogie.

7

Decizia de a continua  procesarea unei plângeri nu este deschisă unui apel independent.

Secțiunea 47b

1

În conformitate cu prevederile din acest paragraf, nimeni nu poate fi condamnat prin legea disciplinară pentru un act sau o omisiune în legătură cu care s-a luat o decizie disciplinară finală irevocabilă în ceea ce privește respectiva persoană. 

2

Sub-secțiunea 1 nu se aplică:

 	a.

dacă a fost depusă o reclamație referitoare la actul sau omisiunea respectivă, iar Secțiunea 60ab, sub-secțiunile 1 și 2, este declarată aplicabilă. 

 	b.

dacă Secțiunea 60ab, sub-secțiunile 1 și 2, este declarată aplicabilă și a fost depusă o reclamație referitoare la actul sau omisiunea respectivă, pe baza Secțiunii 60ab, sub-secțiunea 5.

3

Dacă Secțiunea 60ab  este declarată aplicabilă, iar plângerea este declarată admisibilă, suspendarea impusă anterior pentru practicarea dreptului sau măsura provizorie în ceea ce privește practica profesională vor fi avute în vedere atunci când se pronunță ordinul specificat în Secțiunea 48, sub-secțiunea 2 .

Secțiunea 47c
1

Dacă un ordin specificat în Secțiunea 48, sub-secțiunea 1.d sau 1.e, se impune unui avocat practicant, sau dacă, în conformitate cu Secțiunea 60ab, sub-secțiunea 1 sau Secțiunea 60b, sub-secțiunea 1, acesta este suspendat din practicarea profesiei sau dacă împotriva sa se ia o măsură provizorie în ceea ce privește practica profesională, persoana implicată continuă să se supună regulilor disicplinare în legătură cu orice act sau omisiune pe durata practicării profesiei sale. 

2

Avocații practicanți care nu mai sunt înregistrați ca atare în conformitate cu Secțiunea 1, sub-secțiunea 1, continuă să se supună regulilor disciplinare în ceea ce privește orice act sau omisiune în perioada în care au fost înregistrați.

Secțiunea 48

1

Deciziile consiliului disciplinar cu privire la reclamațiile depuse specifică motivele și sunt adoptate în public, fiind supuse anulării.

2

Ordinele ce pot fi impuse atunci când se declară o reclamație bine fondată sunt:

 	a.

avertisment;

 	b.

mustrare;

 	c.

penalizare financiară;

 	d.

suspendarea practicării profesiei pentru maxim un an; sau

 	e. 
      excluderea din barou.
3

Consiliul poate stipula că, în ciuda declarării unei reclamații ca fiind bine fondată, nu s-a impus niciun ordin.
4

Ordinul de penalizare financiară poate fi impus împreună cu un alt ordin.

5

Dacă o cere un interes protejat conform Secțiunii 46, consiliul disciplinar poate, în baza deciziei de impunere a unui ordin, după cum se precizează în Sub-secțiunile 1.b - 1.e, inclusiv, decide să publice ordinul impus, specificând motivele acestuia sau altele, într-o manieră specificată de consiliu.
6

În cazul în care consiliul  susține în mod total sau parțial plângerea și impune un ordin conform celor specificate în Sub-secțiunile 2.a - 2.e inclusiv, poate, în decizia sa, stipula faptul că aceste costuri, sau parte din ele, întreprinse în mod rezonabil de reclamant în legătură cu procesarea plângerii, sunt rambursate de avocatul practicant pentru care se impune ordinul și că acele costuri, sau parte din ele, percepute Baroului Olandez pentru procesarea cazului sunt rambursate acestuia de avocatul practicant pentru care se impune ordinul. În baza sau în conformitate cu un decret guvernamental, pot fi stipulate și alte reguli privind implementarea deciziei consiliului.

7

Ordinele impuse în conformitate cu această Secțiune nu sunt implementate până când nu rămân definitive.

8

Un avocat practicant suspendat nu are voie să folosească titlul de avocat practicant pe perioada suspendării.

9

Suspendarea practicării profesiei constituie o pierdere a pozițiilor pentru care se solicită calitatea de avocat practicant pentru numire.
  

10

La cererea reclamantului,  consiliul, în decizia luată, va decide, menționând tot timpul motivele, dacă avocatul practicant împotriva căruia se face plângerea a acționat prudent față de reclamant, care beneficiază de asistență juridică solidă. Consiliul poate lua o astfel de decizie și prin virtutea mandatului său, dacă este convins că are suficiente motive pentru aceasta. 

Secțiunea 48a
1
Atunci când se impune un ordin de suspendare de la exercitarea profesiei, comisia de disciplină poate declara că acest ordin nu va fi implementat deloc sau doar pentru perioada stipulată de către comisia de disciplină, atât cu privire la prezentul ordin, cât și cu privire la interdicția de a utiliza titulatura de avocat practicant, cu excepția cazului în care comisia de disciplină stabilește altceva ulterior, bazându-se pe faptul că avocatul practicant în cauză a demonstrat, înainte de finalul perioadei de probă care trebuie stabilită în hotărâre, un comportament prevăzut în Secțiunea 46, sau nu a îndeplinit o condiție specială care ar fi putut fi stipulată în hotărâre. 
2
Perioada de probă are un termen maxim de doi ani. Începe imediat după ce hotărârea a devenit definitivă. 

Secțiunea 48aa

1

Valoarea sancțiunii financiare la care se face referire în Secțiunea 48, subsecțiunea 2.c, nu depășește suma stipulată pentru a patra categorie, prevăzută în Secțiunea 23, subsecțiunea 4 din Codul Penal [Wetboek van Strafrecht].

2

Decizia de a impune sancțiuni financiare include intervalul de timp și modalitatea în care trebuie achitată sancțiunea. La cererea avocatului practicant în cauză, președintele comisiei de disciplină poate prelungi termenul. 

3	

Suma datorată reprezentând sancțiuni fianciare impuse se încasează de către Stat. 

4	

În cazul în care amenda nu este achitată în termenul stipulat în Subsecțiunea 2, în virtutea instituției sale, comisia poate impune un ordin la care se face referire în Secțiunea 48, subsecțiunea 2.c, 2.d sau 2.e în acest scop, după ce îi acordă avocatului practicant în cauză șansa de a fi audiat în această privință. 

Secțiunea 48ab
1
Decizia de a impune sancțiuni financiare constituie un ordin de executare care poate fi implementat în baza aplicării Codului de Procedură Penală [Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering].


2

În baza unui decret guvernamental, sunt stipulate reguli suplimentare privind implementarea deciziei la care se face referire în Subsecțiunea 1. 

Secțiunea 48b

1

La impunerea ordinelor la care se face referire în Secțiunea 48, subsecțiunea 2, ca derogare de la Secțiunea 48a, subsecțiunea 1, comisia de disciplină poate stipula o condiție specială prin care avocatului practicant în cauză să i se ramburseze total sau parțial daunele cauzate, până la suma stipulată de către comisie și supusă unui plafon de maxim 5.000 €, într-un termen care va fi stabilit de către comisie, mai scurt decât perioada de probă și într-o manieră hotărâtă de comisie. 

2

Mai mult decât atât, comisia de disciplină este autorizată să stipuleze alte condiții speciale legate de avocatul practicant în cauză care își desfășoară activitatea în timpul perioadei de probă sau în timpul unei părți ale acesteia, care va fi stabilită prin hotărâre. 

Secțiunea 48c

1

Președintele monitorizează conformitatea cu condițiile la care se face referire în Secțiunea 48b. Dacă avocatul practicant în cauză este Președintele, membrul Consiliului Baroului Local la care se face referire în Secțiunea 23, subsecțiunea 1 va fi însărcinat cu monitorizarea conformității cu condițiile. 

2

În eventualitatea în care avocatul practicant nu asigură conformitatea cu condițiile în timpul perioadei de probă, Președintele sau celălalt membru al baroului la care se face referire în Subsecțiunea 1 va notifica comisia de disciplină în consecință, cu cerințele pe care le consideră necesare. 

Secțiunea 48d

Comisia de disciplină care a emis ordinul la care se face referire în Secțiunea 48a poate să modifice condițiile speciale în timpul perioadei de probă, fie la cererea persoanei care, în virtutea Secțiunii 48c, subsecțiunea 1, monitorizează conformitatea cu condițiile la care se face referire în Secțiunea 48b sau la cererea avocatului practicant în cauză. 

Secțiunea 48e

Comisia de disciplină, în baza aplicării Secțiunii 48a a stipulat că ordinul impus nu va fi implementat pentru ca o parte să fie stipulată de comisie, poate să solicite implementarea ordinului în final, fie la cererea persoanei care în virtutea Secțiunii 48c, subsecțiunea 1, monitorizează conformitatea cu condițiile la care se face referire în Secțiunile 48a și 48b, fie în virtutea instituției sale. 


Secțiunea 48f

O hotărâre precum cea la care se face referire în Secțiunile 48d și 48e nu se ia înainte de audieri, sau cel puțin nu înainte de citarea corespunzătoare a avocatului practicant și a reclamantului pentru interogatoriu și în eventualitatea în care hotărârea are legătură cu condițiile speciale pentru compensații totale sau parțiale și acesta este interesat. De asemenea, va fi citată pentru audieri persoana care, în virtutea Secțiunii 48c, subsecțiunea 1, monitorizează conformitatea cu condițiile la care se face referire în Secțiunea 48b. Audierea și hotărârea sunt supuse prevederilor din Secțiunile 49, subsecțiunile 1 până la 11 inclusiv și 50 prin analogie. 

Secțiunea 48g

O hotărâre precum cea la care se face referire în Secțiunile 48d și 48e nu face sub nicio formă subiectul unui recurs, în măsura în care nu face parte dintr-o hotărâre luată de comisia de disciplină cu privire la la alte comportamente la care se face referire în Secțiunea 46. 

Secțiunea 48h

Eliminată

Secțiunea 49

1

Comisia de disciplină nu va lua o hotărâre înainte de audierea sau citarea corespunzătoare a avocatului practicant împotriva căruia s-a făcut plângerea, precum și a reclamantului. 

2

Avocatul practicant în cauză și reclamantul au dreptul să fie asistați de un avocat al apărării pentru procesarea plângerii. Aceștia împreună cu avocații apărării au șansa de a lua la timp cunoștință de documentele procedurale. Grefierul comisiei de disciplină îi va notifica din timp cu privire la locul și data unei asemenea oportunități. 

3	

Comisia de disciplină poate refuza anumite persoane a căror sarcină este de a acorda consiliere juridică și care nu sunt avocați practicanți, să acționeze în calitate de avocați apărători. În acest caz, procesarea plângerii se amână până când persoana în cauză a putut să înlocuiască avocatul refuzat al apărării. Acesta va fi notificat despre amânare și despre motivul acesteia de către grefier. 

4	

Comisia de disciplină poate cita și audia martori și experți. Audierea martorilor și experților poate fi desemnată de către președinte, vice-președinte sau unul dintre membri sau membri adjuncți ai comisiei de disciplină. 

5	

La cererea comisiei de disciplină, procurorul general îi va cita. La primirea citației, martorii și experții sunt obligați să se prezinte la audieri. 

6

În cazul în care un martor sau expert nu onorează citația, procurorul general, la cererea comisiei de disciplină, îl va rechema, solicitând aducerea sa în fața instanței dacă este cazul. 

7	

Secțiunea 556 din Codul de Procedură Penală [Wetboek van Strafvordering] se aplică prin analogie.

8	

Președintele ajută martorul să depună jurământul, că va spune tot adevărul și numai adevărul; martorul este obligat să răspundă la întrebările care îi sunt adresate. Expertul trebuie să își îndeplinească sarcina în mod imparțial și cât poate de bine. Dacă în Subsecțiunea 4, se aplică a doua frază, martorul depune jurământul în prezența avocatului practicant asociat numit în mod corespunzător sau a avocatului practicant asociat din cadrul comisiei de disciplină. 

9	

Martorii și experții sunt supuși Secțiunilor 217-219 din Codul de Procedură Penală [Wetboek van Strafvordering] prin analogie. 

10	

Martorii și experții primesc, la prezentare sau citare în funcție de preferințe, compensații de la guvern, care va fi estimată de către procurorul general în conformitate cu prevederile din și potrivit Legii privind Taxele de Timbru (Cazuri Civile) [Wet griffierechten burgerlijke zaken].

11

Comisia de disciplină se va ocupa de plângeri la audierile publice. Din motive convingătoare, comisia poate ordona ca reclamantul să fie parțial sau total procesat în spatele ușilor închise. 

Secțiunea 50

Grefierul comisiei de disciplină va trimite imediat copii ale deciziilor comisiei prin scrisoare recomandată. 

	a.


Avocatului practicant în cauză; 

	b.


Reclamantului;

	c.


Președintelui consiliului general; 

	d.


Secretarului general al consiliului general; 

	e.


Președintelui baroului al cărui membru este avocatul practicant în cauză;

	f.


Comisiei de supraveghere; 

	g.


Dacă hotărârea a fost luată ca urmare a unei trimiteri așa cum se precizează în Secțiunea 46a, subsecțiunea 3 sau a unei numiri așa cum se precizează în Secțiunea 46a, subsecțiunea 5 către comisia de disciplină a baroului al cărui membru este avocatul practicant în cauză; 

	h.


În cazul în care avocatul practicant este înregistrat la Comisia de Sprijin Juridic [raad voor de rechtsbijstand] și i-a fost impus un ordin la care se face referire în Secțiunea 48, subsecțiunea 2, iar ordinul este definitiv, sau dacă comisia de disciplină consideră necesară detașarea: către managementul Comisiei de Sprijin Juridic [raad voor de rechtsbijstand].

Secțiunea 50a

1

Costurile, stabilite prin reglementări ministeriale, în legătură cu funcțiile de președinte și vice-președinte sunt achitate de către stat. 

2

Cheltuielie de transport și diurna avocaților practicanți asociați și ale avocaților practicanți asociați adjuncți din comisia de disciplină, precum și cele ale grefierului sunt rambursabile și se achită de către Baroul din Olanda. 

Secțiunea 51 

Tribunalul disciplinar este situat într-o locație care se va determina prin decret guvernamental. Tribunalul poate forma divizii din cadrul său pentru a-și îndeplini sarcinile. Diviziile pot să fie de asemenea în ședință în afara locațiilor lor. Completul este format din maxim zece membri numiți de către Noi, inclusiv președintele și nu mai mult de șase vice-președinți, partru avocați practicanți asociați, precum și membri adjuncți și avocați practicanți asociați adjuncți numiți de către Noi, până la numărul considerat necesar de Noi sau de către comisia de reprezentanți. 

2

Președintele, vice-președinții și ceilalți membri și membri adjuncți numiți de către noi sunt numiți în funcție pe o perioadă de cinci ani, dintre membrii ai magistraturii însărcinați cu administrarea justiției. Avocații practicanți asociați și avocații practicanți asociați adjuncți sunt aleși de către comisia de reprezentanți pentru un mandat de cinci ani. 

3	

Tribunalul disciplinar numește și demite grefierul și asigură înlocuitor pentru acesta atunci când acesta nu se poate prezenta sau este absent. 

4	

Statutul de membru sau membru adjunct al unui tribunal disciplinar sau care îndeplinește funcția de grefier nu poate fi combinat cu statutul de membru sau membru adjunct al unei comisii de disciplină, o insituție a Baroului din Olanda sau o instituție a Barourilor Locale, cu excepția întrunirii anuale a barourilor, la care se face referire în Secțiunea 22, subsecțiunea 2. 

5	

Secțiunea 46b, subsecțiunea 8 până la 11 inclusiv, se aplică prin analogie.

Secțiunea 52

1

Președintele, vice-președinții și ceilalți membri și membri adjuncți eliberează postul cu intrare în vigoare începând cu prima lună în care ating vârsta de 70 de ani. Dacă mandatul lor nu a expirat încă până la acel moment, aceștia pot, la cerere, să rămână în funcție până la încheierea mandatului. 

2

Nu poate exista o legătură de rudenie sau bazată pe afinitate până la gradul trei între președinte, vice-președinți, membrii, membri adjuncți și grefier. Mai mult decât atât, între avocații practicanți asociați și avocații practicanți asociați adjuncți nu pot exista parteneriate sau alte tipuri permanente de colaborare pentru exercitarea profesiei de avocat practicant sau o relație de tipul angajator și angajat. 

Secțiunea 53

1

Doar avocații practicanți care au practicat dreptul în Regat mai mult de șapte ani și care nu au împlinit încă vârsta de 70 de ani pot fi aleși ca avocați practicanți asociați și avocați practicanți asociați adjuncți ai curții disciplinare.

2

Votul este exprimat prin buletin de vot și este separat pentru fiecare membru individual.

3

Membrii adjuncți ai curții își ocupă locul în ordinea numirii sau alegerii.

4

Membrii consiliului general sau ai Consiliului Baroului Local, care au fost aleși membri sau membri adjuncți ai curții disciplinare, se retrag ca membri ai consiliului respectiv când acceptă calitatea de membru al curții disciplinare. Avocații practicanți asociați sau avocații practicanți asociați adjuncți ai consiliului disciplinar, care au fost aleși membri sau membri adjuncți ai curții disciplinare, se retrag ca avocați practicanți asociați sau avocați practicanți asociați adjuncți ai consiliului disciplinar când acceptă calitatea de membru al curții disciplinare.

Secțiunea 54

1

Prevederile din Secțiunile 46c, sub-secțiunea 2, 46d, sub-secțiunea 2, 46f, 46i, cu excepția sub-secțiunii 1.c, 46j, 46l, sub-secțiunilor 1 și 3, 46m, 46o și 46p din Legea privind Ofițerii Judiciari (Statutul Legal) [Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren] se aplică prin analogie membrilor și membrilor adjuncți ai curții disciplinare.

2

Avocații practicanți  asociați și avocații practicanți adjuncți asociați pot fi concediați din motivele prezentate în Secțiunile 46c, sub-secțiunea 2, 46d, sub-secțiunea 2, 46i, cu excepția sub-secțiunii 1.c, 46j, 46l, sub-secțiunilor 1 și 3 și 46m din Legea privind Ofițerii Judiciari (Statutul Legal)  [Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren]. Mai mult, calitatea de membru a avocaților practicanți  asociați și a avocaților practicanți adjuncți asociați expiră conform legii deîndată ce încetează să mai fie avocați practicanți.

3

Secțiunile 13a, 13b, cu excepția sub-secțiunii 1. b, 1.c și sub-secțiunii 4 și 13c - 13g inclusiv din Legea (Organizației) Judiciare [Wet op de rechterlijke organisatie] se aplică prin analogie comportamentului membrilor și membrilor adjuncți, înțelegând că:
 	a.

pentru aplicarea corespunzătoare a acelor Sancțiuni «administrarea instanțelor implicate» înseamnă: președintele curții disciplinare; și

 	b.

mandatarul general nu este obligat să respecte cererea specificată în Secțiunea
13a, dacă petentul are un interes rezonabil insuficient într-o anchetă, conform prevederilor aceleiași Secțiuni.

Secțiunea 55

1

Curtea disciplinară nu încurajează amânările inutile  în efectuarea anchetelor dorite a se realiza de către comisiile disciplinare.

2

Poate depune documentele și stipula ora la care trebuie luată decizia.

3

Dacă un consiliu disciplinar nu respectă aceasta, curtea poate prelua cazul și poate decide în instanța cea mai înaltă. 

Secțiunea 56

1

În interval de 30 de zile de la transmiterea copiei specificate în Secțiunea 50 , următoarele persoane pot face recurs la curtea disciplinară împotriva deciziilor comisiei disciplinare:

 	a.

Reclamantul care, în baza Secțiunii 46c, sub-secțiunea 1, a făcut reclamația care a generat luarea deciziei, dacă respectiva reclamație a fost declarată în întregime sau în parte ca fiind inadmisibilă sau dacă cererea, specificată în  Secțiunea 48, sub-secțiunea 10, este respinsă în urma declarării faptului că reclamația este bine fondată. 

 	b.

Președintele;

 	c.

avocatul practicant împotriva căruia a fost adoptată decizia.
2

Mai mult, Președintele consiliului general poate face recurs împotriva tuturor deciziilor consiliului disciplinar în același interval de timp. Poate depune documentele în avans. Când exercită aceste puteri, poate fi desemnat adjunct de un membru al consiliului general.

3

Recursul este depus printr-un memorandum în care se menționează motivele, transmis grefierului curții disciplinare în șapte exemplare și însoțit de șase copii ale deciziei împotriva căreia se face recursul. Grefierul comunică imediat recursul depus consiliului disciplinar care a pronunțat decizia în primă instanță și, cât timp recursul nu a fost făcut de el, Președintelui baroului din care face parte avocatul practicant, consiliului de supraveghere, respectivului avocat practicant și reclamantului. La cererea  curții disciplinare, Președintele dă o declarație care demonstrează dacă au mai fost depuse plângeri disciplinare anterioare împotriva avocatului practicant reclamat. În cazul în care avocatul practicant a mai primit o condamnare disciplinară anterior, declarația va menționa și ordinul impus.

4

În baza anulării, președintele sau unul dintre președinții adjuncți, precum și un membru și avocat asociat practicant sau avocat practicant adjunct asociat numit de Noi va participa la gestionarea oricărei decizii legate de un recurs transmis curții de către o divizie. Dacă oricare dintre acești membri crede că respectivul caz nu poate fi procesat și decis de trei membri, procesarea se continuă la cinci membri, printre care se află președintele sau unul dintre președinții adjuncți, precum și doi membri numiți de Noi. Dacă președintele sau președintele adjunct nu poate acționa din cauza unor împrejurări ce au apărut după începerea cazului, poate fi înlocuit de un membru numit de Noi sau de un membru adjunct numit de Noi. 

5

Dacă un recurs depus este retras, curtea disciplinară, dacă se impune ordinul de suspendare de practicare a profesiei, va menționa data la care ordinul intră în vigoare, după ce a audiat sau citat în mod legal respectivul avocat practicant.


6

Secțiunile 512 – 519, inclusiv, din Codul de Procedură Penală [Wetboek van
Strafvordering] se aplică prin analogie în ceea ce privește membrii curții disciplinare.

Secțiunea 56a

1

Președintele curții disciplinare poate, printr-o decizie prin care să precizeze motivele, respinge recursurile evident inadmisibile și nefondate, precum și recursurile care, după părerea sa, nu duc la o altă decizie în afară de cea luată de consiliul disciplinar, în termen de 
30 de zile de la depunerea recursului.
2

Secțiunea 50,  se aplică prin analogie.
3

Când exercită puterile specificate în Sub-secțiunea 1, președintele poate fi înlocuit cu un președinte adjunct, membru al judiciarului.

Secțiunea 56b

1

Persoana care a înregistrat recursul, precum și Președintele Baroului Olandez, pot depune o notificare scrisă de obiecție la curtea disciplinară privind decizia specificată în Secțiunea anterioară, în termen de 14 zile de la transmiterea copiei respectivei decizii.

2

Secțiunea 46h, sub-secțiunile 2 - 8 inclusiv, se aplică prin analogie, înțelegând ca o copie a deciziei de declarare a unui apel ca fiind inadmisibil sau nefondat să fie transmisă și Președintelui Baroului Olandez.

Secțiunea 57

1

Curtea disciplinară nu va lua o decizie înainte de a audia sau cita în mod legal reclamantul, avocatul practicant în discuție și persoana care a depus recursul.

2

Procesarea recursului se supune Secțiunilor 47a, 48 și 49 prin analogie.

4

Curtea disciplinară poate invita Președintele și Președintele Baroului Olandez, atâta timp cât sunt reclamanți sau au depus un recurs, anchetatorul preliminar, așa cum se precizează în Secțiunea 46l, precum și consiliul disciplinar care a luat decizia împotriva căreia se depune apelul, să furnizeze informații suplimentare.

4

Curtea disciplinară cercetează pe baza deciziei consiliului disciplinar. Curtea poate de asemenea lua decizii cu privire la faptele considerate nepotrivite legate de un ordin al consiliului disciplinar și poate cerceta faptele nedemonstrate de consiliul disciplinar.

Secțiunea 57a
Dacă tribunalul disciplinar, atunci când pronunță ordinul de suspendare, decide că, în conformitate cu prevederile din  Secțiunea 48a, acest lucru nu poate fi implementat în totalitate sau parțial, deizia privind implementarea este lăsată pe seama consiliului disciplinar care s-a pronunțat și cu privire la reclamația din primă instanță. Secțiunile 48b - 48 inclusiv se aplică prin analogie.

Secțiunea 58

Secretarul curții disciplinare va transmite imediat o copie a deciziei într-o scrisoare recomandată:

 	a.

respectivului avocat practicant;

 	b.

Președintelui Baroului Olandez;

 	c.

consiliului disciplinar care s-a ocupat de caz în primă instanță;

 	d.

Președintelui baroului din care face parte respectivul avocat practicant;

 	e.

consiliului de supraveghere;

 	f.
dacă decizia din primă instanță a fost dată conform unei trimiteri menționate în  
      Secțiunea  46a, sub-secțiunea 3 sau conform unei desemnări specificate în Secțiunea 46a, 
      sub-secțiunea 5: președintelui consiliului disciplinar din care face parte respectivul 
      avocat practicant;
      g.

dacă un ordin menționat în Secțiunea 48, sub-secțiunea 2, a fost impus avocatului practicant înregistrat în Consiliul de Ajutor Juridic [raad voor de rechtsbijstand] sau în cazul în care curtea disciplinară consideră necesară expedierea: conducerii Consiliului de Ajutor Juridic [raad voor de rechtsbijstand].

 	h.

celui care depune reclamația.


Secțiunea 59

1
În scopul procesării înregistrării în barou, ordinele de suspendare a practicării profesiei și de excludere din barou sunt anunțate secretarului consiliului general de secretarul consiliului disciplinar imediat ce decizia rămâne definitivă.

2

Președintele baroului din care face parte avocatul practicant sau, dacă acesta este Președintele, atunci un membru al Consiliului Baroului Local, așa cum se menționează în Secțiunea 23, sub-secțiunea 1, este responsabil cu publicarea specificată în Secțiunea 48, sub-secțiunea 5.

3

În cazul aplicării Secțiunilor 48a - 48g inclusiv, anunțul, menționat în Sub-secțiunea 1, și publicarea, specificată în Sub-secțiunea 2, nu se fac până când nu se emite ordinul de executare pentru decizie sau partea relevantă din acesta.

Secțiunea 60

1

Costurile, desemnate prin reglementare ministerială, în legătură cu capacitatea de membru a membrilor și a membrilor adjuncți numiți de Noi, vor fi suportate de Stat.

2

Avocații practicanți asociați și avocații practicanți adjuncți asociați, precum și secretarul, primesc alocația de călătorie și cheltuieli de trai și alte rambursări de la Baroul Olandez. Mai mult, secretarul primește o alocație de la Baroul Olandez, suma acesteia fiind precizată de consiliul general.

3

Celelalte costuri suportate de curtea disciplinară sunt atribuite Baroului Olandez, înțelegând că statul rambursează Baroului Olandez costurile ce rezultă din recursuri, după cum se precizează în Secțiunea 56, sub-secțiunea 1.a.

Secțiunea 60a

Prevederile anterioare din acest paragraf, exceptând Secțiunea 46fa, se aplică și vizitelor avocaților practicanți, după cum se specifică în Secțiunea 16b, înțelegând că:

 	1.

prin derogare de la Secțiunea 46, jurisdicția disciplinară din primă instanță este administrată de consiliul disciplinar autorizat cu privire la avocatul practicant cooperant și, în lipsa acestuia,  de consiliul disciplinar din districtul Haga;

 	2.
prin derogare de la Secțiunea 48, sub-secțiunea 2, se pot impune următoarele ordine:

 	a.

un avertisment simplu;

 	b.

o mustrare;

 	c.

o penalizare financiară;

 	d.

suspendarea pentru maxim un an a dreptului de îndeplinire a activităților în Olanda, după cum se precizează în Secțiunea 16b;

 	e.

decăderea din dreptul de a desfășura activități în Olanda, așa cum se precizează în Secțiunea 16b;

 	3.

prevederile din Secțiunea 48, sub-secțiunea 5 privind publicarea se aplică și pedepselor menționate în sub-secțiunea anterioară la punctele b – e, inclusiv;

 	4.

autoritatea competentă din statul de origine al avocatului practicant în discuție poate fi abordată în legătură cu declarațiile referitoare la informațiile necesare ce țin de practicarea profesiei și fiecare decizie luată trebuie adusă la cunoștință, fără a afecta natura confidențială a acelor declarații.

Secțiunea 60aa

1

Secțiunile 46 - 46f inclusiv, 46fb - 60 inclusiv, precum și Secțiunile 60b - 60g inclusiv se aplică prin analogie avocaților practicanți care își îndeplinesc activitățile conform titlului profesional original, după cum se precizează în Secțiunea 16h.

2

Prin derogare de la Secțiunea 48, sub-secțiunea 2.d, o suspendare de maxim un an de la îndeplinirea activităților din Olanda, după cum se precizează în Secțiunea 16h, se poate impune ca ordin.
3

Prevederile din Secțiunea 48, sub-secțiunea 5, privind publicarea, se aplică și ordinului specificat în Sub-secțiunea 2.

4

Autoritatea competentă din statul de origine are ocazia de a-și exprima părerea în cazurile menționate în Secțiunile 46h, sub-secțiunea 4, 48f, 49, 56, sub-secțiunea 5, 57, sub-secțiunea 1, 60b, sub-secțiunile 1 și 7 și 60c, sub-secțiunile 3 și 4.

5

Dacă autoritatea competentă din statul Membru de origine sau curtea disciplinară din acel stat a descalificat temporar sau permanent avocatul practicant, iar acesta nu mai poate practica profesia de avocat practicant, atunci el, prin lege, nu mai este autorizat să își practice profesia în Olanda cu titlul inițial. În această situație, secretarul consiliului general va exclude avocatul practicant din barou temporar sau permanent. Secretarul consiliului general notifică autoritatea competentă din statul de origine despre excluderea avocatului respectiv din barou. 



6

Înainte de începerea procedurilor legale disciplinare sau a proceedurilor privind practicarea incorectă a profesiei împotriva avocatului practicant ce își desfășoară activitatea conform titlului profesional, Consiliul Baroului Local în care avocatul practică dreptul va notifica imediat autoritatea competentă a statului de origine cu privire la respectivul avocat practicant și va transmite toate informațiile necesare. 

7

Pe durata procedurilor, Consiliul Baroului Local cooperează cu autoritatea competentă din statul de origine.  Secțiunea 60a, sub-secțiunea 4 se aplică prin analogie.

§ 4a Procedura privind suspendarea urgentă sau luarea de măsuri provizorii 

Secțiunea 60ab

1

La cererea Președintelui baroului din care avocatul practicant face parte, consiliul disciplinar poate suspenda un avocat practicant față de care există îndoieli serioase cu privire la un act sau la o omitere în urma căreia orice interes protejat în baza  Secțiunii 46 este grav afectat sau în pericol de a fi grav afectat, interzicându-i să mai practice această profesie sau luând măsuri temporare în ceea ce-l privește pe respectivul avocat practicant, dacă aceste acțiuni sunt impuse de interesul protejat conform Secțiunii 46. Nu va lua o decizie înainte de audierea sau citarea legală a avocatului practicant și a Președintelui baroului din care face parte avocatul practicant.

2

După cum se precizează în Sub-secțiunea 1, o cerere poate fi transmisă în cazul în care avocatul practicant este arestat sau dacă este condamnat pentru o infracțiune în baza unei decizii judecătorești care nu a rămasă încă irevocabilă sau dacă un ordin de privare de libertate se impune împotriva lui în baza unei astfel de decizii judecătorești, înțelegând că suspendarea poate fi dată doar pe durata privării de libertate. Secretarul curții care ia oricare din deciziile specificate în prima propoziție va notifica Președintele Baroului Local din care face parte avocatul practicant despre respectiva decizie. Sub-secțiunea 5 nu se aplică. 

3

Președintele notifică respectivul avocat practicant în scris despre cererea specificată în 
Sub-secțiunile 1 și 2, precum și despre motivele pe care se bazează cererea.

4

Consiliul disciplinar ia o decizie în termen de 14 zile de la transmiterea cererii în conformitate cu Sub-secțiunea 1 sau 2. Consiliul disciplinar poate prelungi termenul cu același termen numai o dată. 

5

Dacă reclamația sau obiecția împotriva avocatului practicant pe baza căreia a apărut suspiciunea nu a fost încă transmisă consiliului disciplinar în scris, acesta, în decizia sa privind cererea specificată în Sub-secțiunea 1, va preciza și un termen rezonabil de maxim șase săptămâni, în care Președintele va notifica respectivul consiliu disciplinar despre plângerea sau obiecția respectivă în scris. La expirarea acestui termen, decizia privind cererea specificată în Sub-secțiunea 1 va expira și ea conform legii. În urma transmiterii unei cereri scrise de către Președinte, consiliul disciplinar poate prelungi termenul doar o dată, cu un termen rezonabil, ce urmează a fi specificat de consiliu, dar nu mai mare de șase săptămâni. Paragraful 4 se aplică prin analogie, cu excepția Secțiunilor 46c, sub-secțiunii 1, 46i - 46k inclusiv și 46n.

6

La cererea avocatului practicant în discuție, consiliul disciplinar poate ridica oricând măsura de suspendare sau interimară impusă prin Sub-secțiunea 1. Nu va lua o decizie înainte de audierea sau citarea legală a avocatului practicant și a Președintelui. 

Secțiunea 60ac

1

În ceea ce privește procesarea înregistrării la barou, ordinul de suspendare a practicării profesiei este anunțat secretarului consiliului general de către secretarul comisiei disciplinare.


2
Un avocat practicant suspendat nu are voie să folosească titlul de avocat practicant pe durata suspendării.

3

Suspendarea practicării profesiei constituie o pierdere a pozițiilor pentru care se solicită calitatea de avocat practicant pentru numire.

Secțiunea 60ad

1

Avocatul practicant, Președintele Baroului din care face parte acesta și Președintele Baroului Olandez  pot face un recurs la curtea disciplinară cu privire la o decizie luată conform Secțiunii 60ab, sub-secțiunile 1, 2 și 6, în termen de 30 de zile de la trimiterea copiei deciziei în acest sens. 



2

Recursul nu suspendă efectul deciziei împotriva căreia este făcut.

Secțiunea 60ae

Deîndată ce decizia consiliului disciplinar privind plângerea sau obiecția, specificată în Secțiunea 60ab, sub-secțiunea 5 și anunțată consiliului de către Președinte, a rămas definitivă, suspendarea sau măsura provizorie impusă conform Secțiunii 60ab, sub-secțiunea 1 sau 2, expiră conform legii. 

Secțiunea 60af

1

Acest paragraf se aplică prin analogie și avocaților practicanți care efectuează vizite la clienți, conform Secțiunii 16b, precum și avocaților practicanți care își desfășoară activitatea sub titlul profesional original, după cum se precizează în Secțiunea 16h.

2

Dacă avocatul practicant în legătură cu care există intenția de suspendare din practicarea profesiei sau de a lua o măsură provizorie conform Secțiunii 60ab, sub-secțiunile 1 și 2, conform dreptului internațional dintr-un alt Stat Membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat ce face parte din Acordul din Spațiul Economic European ce respectă Secțiunea 3 din Directiva CE 98/5 a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din 16 Februarie 1998 de a facilita practicarea permanentă a dreptului, s-a înregistrat singur într-un alt Stat Membru decât în cel în care a dobândit calificarea profesională, Consiliul Baroului Local va notifica autoritatea competentă din respectivul Stat Membru sau din respectivele State Membre despre această intenție și va furniza acestor autorități toate informațiile necesare.
3

Dacă avocatul practicant este înregistrat în Elveția cu respectarea Acordului încheiat în data de 21 iunie 1999 între Comunitatea Europeană și Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, cu privire la libera circulație a persoanelor, Sub-secțiunea 2 se aplică prin analogie.

4

Autoritatea competentă din statul de origine al respectivului avocat practicant va avea ocazia, în situațiile specificate în Secțiunea 60ab, sub-secțiunile 1, 2 și 6, să își exprime părerea.

5

Autoritatea competentă din statul de origine al respectivului avocat practicant poate fi rugată să dea declarații legate de informațiile necesare privind desfășurarea profesiei și se va comunica orice decizie luată, fără a afecta natura confidențială a acelor declarații.

§ 4b Procedura privind practicarea necorespunzătoare a profesiei 

Secțiunea 60b

1

Consiliul disciplinar poate, după realizarea unei anchete, sau nu, conform Secțiunilor 60c - 60g inclusiv, la cererea Președintelui baroului din care face parte avocatul practicant, să suspende un avocat practicant care, în mod temporar sau permanent, nu indică faptul că este apt să practice avocatura sau poate lua măsuri necesare în ceea ce privește practicarea profesiei de către respectivul  avocat practicant. În același moment în care impune suspendarea, consiliul disciplinar poate lua și o măsură. Nu va lua o decizie înainte de a audia sau cita în mod legal Președintele baroului din care face parte avocatul practicant, dar si respectivul avocat.

2

Audierea cazului se supune Secțiunilor 47 și 49, sub-secțiunile 2 - 10 inclusiv prin analogie. Audierea are loc în spatele ușilor închise, dacă nu cumva respectivul avocat practicant preferă o audiere publică.

3

Secțiunea 50  se aplică prin analogie transmiterii unei copii a deciziilor consiliului disciplinar, după cum se precizează în Sub-secțiunea 1. Mai mult, secretarul consiliului disciplinar va trimite imediat o copie a deciziei privind suspendarea respectivului avocat practicant, specificată în Sub-secțiunea 1, secretarului consiliului general prin scrisoare recomandată în vederea procesării înregistrării în cadrul baroului, iar dacă avocatul practicant este înregistrat în Consiliul de Ajutor Juridic [raad voor de rechtsbijstand], conducerii consiliului respectiv.

4

Atât avocatul practicant, cât și persoana care face cererea specificată în Sub-secțiunea 1, pot, în intervalul de 30 de zile de la trimiterea copiei deciziei în acest sens, face un recurs la curtea disciplinară, conform Sub-secțiunii 1. Se aplică a doua propoziție din Sub-secțiunea 2. Audierea cazului se supune Secțiunilor 55 și 56, sub-secțiunilor 2, 3, 4 și 6. Secțiunea 57, cu excepția referirii la Secțiunea 47a și la Secțiunea 48, sub-secțiunea 1 din Sub-secțiunea 2 și cu excepția Sub-secțiunii 5, se aplică prin analogie. Secțiunea 58, sub-secțiunea 1.a - 1.g inclusiv se aplică, înțelegând faptul că secretarul curții disciplinare va transmite doar o copie a deciziei referitoare la suspendarea conducerii Consiliului de Ajutor Juridic [raad voor de rechtsbijstand] în care este înregistrat avocatul practicant. În ceea ce privește procesarea înregistrării la barou, secretarul consiliului general primește o copie a deciziei curții legată de suspendarea respectivului avocat practicant. Recursul nu suspendă efectul deciziei împotriva căreia este făcut.

5

Un avocat practicant suspendat nu are voie să folosească titlul de avocat practicant cât timp este suspendat. Se aplică Secțiunea 48, sub-secțiunea 9 .

6

În ceea ce privește monitorizarea conformității cu prevederile menționate în Sub-secțiunea 1,  Secțiunea 48c se aplică prin analogie.

7

La cererea avocatului practicant, consiliul disciplinar poate ridica suspendarea sau măsurile în orice moment. Consiliul nu va decide cu privire la aceasta înainte de a audia sau cita în mod legal persoana care a făcut cererea menționată în Sub-secțiunea 1 și avocatul practicant în discuție. Sub-secțiunile 2 - 5 inclusiv se aplică prin analogie.

8
Secțiunile 60d și 60e se aplică prin analogie.

Secțiunea 60c

1

Președintele poate cere președintelui consiliului disciplinar în scris să înceapă o anchetă a stadiului de practică al unui avocat practicant, dacă există indicații că o situație specificată în Secțiunea 60b, sub-secțiunea 1 ar putea apărea. Cererea include motivele pe care se bazează. 

2

Președintele baroului din care face parte avocatul practicant este autorizat să depună o cerere. Dacă avocatul practicant în discuție este Președinte, atunci un membru al Consiliului Baroului Local, așa cum se menționează în Secțiunea 23, sub-secțiunea 1, va fi autorizat. Președintele consiliului disciplinar în al cărui district practăc dreptul respectivul avocat este autorizat să ia la cunoștință. În exercitarea puterilor sale, președintele poate fi ajutat de un președinte adjunct. 

3
După ce i-a audiat sau citat în mod legal pe Președinte și pe avocatul în discuție, președintele va decide cu privire la cererea specificată în Sub-secțiunea 1 imediat ce acest lucru va fi pozibil. Audierea are loc în spatele ușilor închise, dacă nu cumva respectivul avocat practicant preferă o audiere publică. 

4

Avocatul practicant și Președintele pot depune o notificare scrisă de obiecție la curtea disciplinară privind decizia specificată în Sub-secțiunea 3, în termen de 14 zile de la transmiterea copiei respectivei decizii. Sub-secțiunea 3 se aplică prin analogie. Obiecția nu  suspendă efectul deciziei împotriva căreia este făcută. 



Secțiunea 60d

1

Când se începe o anchetă, conform celor specificate în Secțiunea 60c, sub-secțiunea 1,  președintele consiliului disciplinar numește unul sau mai mulți observatori care, în termen de maxim șase săptămâni, trebuie să îi raporteze stadiul de practică al avocatului practicant în discuție. La cererea observatorului(observatorilor),  președintele poate prelungi acest termen cu maxim șase săptămâni, numai o dată. În ceea ce privește ancheta desfășurată de observator, avocatul practicant, angajații și personalul acestuia, precum și alte persoane implicate în practicarea profesiei nu se supun obligației de confidențialitate  specificate în Secțiunea 11a. În acest caz, observatorul respectiv se supune obligației de confidențialitate, similare celei specificate în Secțiunea 11a, în timp ce Secțiunea 218 din Codul de Procedură Penală [Wetboek van Strafvordering] se aplică prin analogie.

2

Pe durata deciziei specificate în Sub-secțiunea 1, președintele stabilește baza de rambursare pentru observatorul sau observatorii numiți de acesta și stabilește suma maximă ce poate fi cheltuită cu ancheta. În timpul anchetei, poate majora suma la cererea observatorului sau observatorilor. Mai mult, Președintele poate preciza faptul că avocatul practicant respectiv asigură plata costurilor. 

3

În conformitate cu Sub-secțiunea 2, consiliul disciplinar va stabili suma de rambursat în baza Sub-secțiunii 4.
4

Respectivul avocat practicant suportă costurile aferente anchetei, exceptând cazul în care consiliul disciplinar, pe baza rezultatelor raportului, nu suspendă avocatul sau nu ia măsurile specificate în Secțiunea 60b, sub-secțiunea 1 sau avocatul nu poate sau poate doar parțial să suporte costurile. În acest din urmă caz, avocatul practicant va suporta o parte din costuri. 

5

Prin derogare de la Sub-secțiunea 4, consiliul disciplinar, dacă există motive bune pentru a o face, poate susține că avocatul practicant suportă costurile aferente anchetei în întregime sau în parte, chiar și când consiliul, pe baza rezultatelor raportului, nu decide să suspende sau să ia măsurile specificate în Secțiunea 60b, sub-secțiunea 1.

6

Costurile aferente anchetei, care nu sunt suportate de avocatul practicant, vor fi rambursate de barou în districtul în care avocatul practicant practică dreptul.

7

În cazul în care curtea disciplinară decide, cu privire la recurs, că nu există motive de impunere a suspendării sau a luării de măsuri, curtea disciplinară poate menționa că toate sau o parte din costurile aferente anchetei sunt suportate de baroul din districtul în care avocatul practică dreptul. 

Secțiunea 60e

1

Observatorul, precum și persoanele desemnate de acesta și care îl însoțesc, sunt autorizate să aibă acces în orice locație în care respectivul avocat practică dreptul și au de asemenea dreptul să inspecteze dosare, conturi, documente și alte mijloace de transmitere a informațiilor ce au legătură cu practica unui avocat; inspecția este considerată necesară de către observator în vederea bunei desfășurări a sarcinii sale, inclusiv aceea de parteneriat în cadrul căruia avocatul practică dreptu. Observatorul poate chema poliția pentru asistență.

2

Respectivul avocat practicant și avocații cu care constituie un parteneriat, persoanele angajate de acesta sau de parteneriat, precum și angajatorul avocatului sunt obligați să furnizeze toate informațiile solicitate considerate a fi necesare de observator pentru ancheta sa și să îi permită să verifice mijloacele de informare, conform celor  specificate în Sub-secțiunea 1. Dacă ancheta privește și o persoană juridică, directorul executiv și cel de supraveghere al respectivei entități se vor supune unei obligații similare.

3
Avocații practicanți cu care respectivul avocat constituie parteneriat se supun Secțiunilor 217 - 219 inclusiv din Codul de Procedură Penală [Wetboek van Strafvordering] prin analogie.

Secțiunea 60f

1

Pe durata anchetei, președintele consiliului disciplinar poate, la cererea observatorului sau a observatorilor, să ia o măsură provizorie care să dureze pe durata anchetei, dacă acest lucru este în interesul anchetei.
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Pe durata anchetei, președintele consiliului disciplinar poate, la cererea Președintelui sau a observatorului/ observatorilor,  să ia o măsură provizorie, dacă acest lucru are legătură cu stadiul de practică. Această măsură rămâne aplicabilă până când, conform Secțiunii 60b, sub-secțiunea 1, se ia o decizie sau președintele consiliului ridică măsura provizorie deoarece nu mai este necesară cu privire la stadiul de practică. 
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Respectivul avocat practicant și Președintele pot trimite consiliului disciplinar o notificare de obiecție privind o decizie conform celor specificate în Sub-secțiunile 1 și 2, în termen de 14 zile de la trimiterea copiei deciziei. Secțiunea 60c, sub-secțiunea 3, propoziția a doua  se aplică prin analogie. Obiecția nu  suspendă efectul deciziei împotriva căreia este făcută.

Secțiunea 60g

1

Observatorul îi trimite raportul său președintelui consiliului, raportul conținând părerea referitoare la stadiul de practică al avocatului practicant respectiv, menționând motivele și una sau mai multe recomandări, dacă dorește. Secretarul consiliului va trimite imediat o copie a raportului avocatului practicant și Președintelui. 

2

Cu excepția respectivului avocat practicant și a Președintelui Consiliului Baroului Local din care face parte, nimic din raport nu poate fi dezvăluit unor terțe părți fără acordul președintelui consiliului disciplinar. Observatorul și persoanele implicate în anchetă nu dezvăluie nimic din cele aflate în timpul anchetei, decât cele impuse de anchetă.

3

Consiliul disciplinar va lua o decizie după cum se precizează în  Secțiunea 60b, sub-secțiunea 1, în termen de patru săptămâni de la primirea raportului.

4

Fără a afecta puterea președintelui consiliului de a impune o măsură provizorie, așa cum se precizează în Secțiunea 60f, sub-secțiunea 2, mai devreme, respectiva măsură va fi impusă prin lege cu efect din prima zi a expirării termenului specificat în Sub-secțiunea 3 din această Secțiune, în cazul în care consiliul nu a luat nicio decizie, după cum se precizează în Secțiunea 60b, sub-secțiunea 1.

Secțiunea 60h

1

Dacă avocatul practicant împotriva căruia există intenția de a începe proceduri referitoare la practica profesională necorespunzătoare, conform legii naționale dintr-un alt Stat Membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat care face parte din Acordul privind Spațiul Economic European ce respectă  Secțiunea 3 din Directiva CE 98/5 a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din 16 februarie 1998 pentru a facilita practicarea permanentă a legii, prin practicarea profesiei de avocat practicant, s-a înregistrat singur, Consiliul Baroului Local, înainte de a începe procedurile, va notifica autoritatea competentă din respectivul Stat Membru sau din respectivele State Membre despre aceasta sau va transmite acelei sau acelor autorități informațiile necesare. 
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Dacă avocatul practicant este înregistrat în Elveția cu respectarea Acordului încheiat la data de 21 iunie 1999 între Comunitatea Europeană și Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, cu privire la libera circulație a persoanelor, Sub-secțiunea 1 se aplică prin analogie. 

§ 5 Prevederi finale 

Secțiunea 61

Eliminată

Secțiunea 62

Eliminată

Secțiunea 63

Eliminată

Secțiunea 64

Secțiunea 65

Eliminată

Secțiunea 66

Eliminată

Secțiunea 67

Eliminată

Secțiunea 68

Eliminată

Secțiunea 69

Eliminată

Secțiunea 69a

Eliminată

Secțiunea 70

Prin decizie guvernamentală, sunt stipulate regulile legate de îmbrăcămintea oficială a avocaților practicanți.

Secțiunea 71

Această Lege poate fi citată ca: Legea privind Avocații [Advocatenwet]

Secțiunea 72

Eliminată

Secțiunea 73

Eliminată

Secțiunea 74

Eliminată

Secțiunea 75
Eliminată

Secțiunea 76

Eliminată

Secțiunea 77

Eliminată

Secțiunea 78

Eliminată

Secțiunea 79

Eliminată

Secțiunea 80

Eliminată

Secțiunea 81

Eliminată

Secțiunea 82

Eliminată

Secțiunea 83

Eliminată

Concluzia legii 

Dispunem și ordonăm ca prezenta să fie publicată în Monitorul de Legi și Decrete [Staatsblad] și ca toate departamentele ministeriale, autoritățile, organismele și toți oficialii interesați să o implementeze cu diligență. 

Întocmită la Palatul Soestdijk  
23 Iunie 1952. JULIANA.
Ministrul Justiției,

H. MULDERIJE.


Întâi iulie 1952. 
Ministrul Justiției,
 
H. MULDERIJE.

