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1. GİRİŞ 
 
1.1. Avukatın Toplumdaki İşlevi 

 
Yasanın üstüniüğüne saygı esasına dayalı bir toplumda avukat özel bir role 
sahiptir. Avukatın görevleri yasanın emrettiklerini harfiyen yerine getirmekten 
ibaret değildir. Avukat, hak ve özgürlüklerini, savunması için kendisine teslim 
eden kişilerin çıkarları kadar adaletin tecellisine de hizmet etmek zorunda olup, 
müvekkilinin sadece davasını takip etmekle değil, aynı zamanda müvekkiline 
danışmanlık yapmakla da görevlidir.  
 
Dolayısıyla, avukatın rolü, kendisine aşağıdakilere karşı çeşitli hukuki ve ahlaki 
yükümlülükler getirir (bu yükümlülükler bazen birbirleriyle çelişkili görünebilir): 
 

 müvekkil; 
 

 avukatın, nezdinde müvekkilinin davasını savunduğu veya müvekkili 
namına hareket ettiği mahkemeler ve diğer yetkili makamlar; 

 

 genel olarak hukuk mesleği camiası ve özel olarak bu camianın her bir 
mensubu; 

 

 kendi belirlediği kurallara gösterdiği saygı temelinde bütünleşen özgür ve 
bağımsız bir hukuk camiasının varlığında, devletin ve toplumdaki diğer 
çıkar odaklarının gücüne karşı insan haklarının savunulmasının esaslı bir 
güvencesine sahip olan toplum. 

 
 

1.2. Meslek Kurallarının Niteliği 
 

1.2.1. Meslek kuralları, bu kurallara tabi olanların kendi rızalarıyla 
gösterecekleri uyum sayesinde bütün uygar toplumlarda esas kabul 
edilen bir işlevin avukat tarafından gerektiği gibi yerine getirilmesini 
sağlamak maksadıyla oluşturulmuştur. Avukatın bu kurallara 
uymaması son çare olarak disiplin cezasıyla cezalandırılmalıdır. 

 
1.2.2. Her baronun veya hukukçular örgütünün kuralları kendi geleneklerine 

göre oluşturulur. Bu kurallar her Üye Devletin kendi hukuk mesleği 
camiasının örgütkenme şekline ve faaliyet alanlarına, hukuki ve idari 
usullerine, ve ulusal yasalarına göre vücut bulur. Bu kuralların ait 
oldukları bağlam dışına taşınmaları, veya nitelik itibarıyla genele 
uygulanamayacak olan kuralların genele uygulanmasına çalışılması 
mümkün olmadığı gibi arzu da edilmez. 

 



Ancak, her baronun veya hukukçular örgütünün kendi kuralları aynı 
değerler üzerine inşa edilmiş olup, çoğu kez ortak temellere sahiptir. 

1.3 Meslek Kurallarının Amacı 
 
1.3.1. Avrupa Birliği ile Avrupa Ekonomik Bölgesinin süregelen entegrasyonu 

ve Avrupa Ekonomik Bölgesindeki avukatların sınır ötesi faaliyetlerinin 
giderek sıklaşması sonucunda, bu sınır ötesi faaliyetlerde hangi baroya 
veya hukukçular örgütüne bağlı olurlarsa olsunlar, Avrupa Ekonomik 
Bölgesine ait bütün avukatlar için geçerli olacak ortak kuralların 
belirlenmesi, kamu menfaatinin gerektirdiği bir ihtiyaç olarak ortaya 
çıkmıştır. Bu kuralların belirlenmesinin özel bir maksadı da, 22 Mart 
1977 tarih ve 77/249 sayılı Avrupa Topluluğu Direktifinin 4. 
Maddesinde ifade edilen “çifte deontoloji” uygulamasından 
kaynaklanan zorlukların azaltılmasıdır. 

 
1.3.2. CCBE aracılığıyla hukuk mesleğini temsil eden kuruluşlar, bu 

dokümanda yer alan kurallarla ilgili olarak aşağıdaki hususları teklif 
etmektedirler: 

 

 bu kuralların halihazırda Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik 
Bölgesindeki barolar ve hukukçu örgütleri arasındaki bir uzlaşmanın 
ifadesi olarak kabul edilmesi; 

 

 avukatların Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Bölgesindeki (EEA) 
sınır ötesi faaliyetleri açısından, bu kuralların ulusal usuller veya 
EEA usulleri uyarınca mümkün olan en kısa zamanda, fiilen 
uygulanacak kurallar olarak kabul edilmesi; 

 

 ülkeler arasındaki uyumun zaman içinde arttırılması amacıyla, 
ulusal deontoloji veya meslek kurallarında yapılacak değişikliklerde 
bu dokümandaki kuralların gözönünde bulundurulması. 

 
Söz konusu kuruluşlar ayrıca ulusal deontoloji veya meslek kurallarının 
mümkün mertebe bu dokümandaki kurallarla tutarlı bir şekilde 
yorumlanması ve uygulanması dileklerini de ifade etmektedirler. 
 
Bu dokümandaki kuralların sınır ötesi faaliyetler açısından fiilen 
uygulanacak kurallar olarak kabul edilmesinden sonra, avukatların 
mensubu oldukları baro veya hukukçular örgütünün kurallarına uyma 
yükümlülüğü, söz konusu kuralların bu dokümandaki kurallarla taşıdığı 
tutarlılık derecesinde olacaktır. 
 

 
1.4. Ratione Personae Geçerlilik Kapsamı 

 



Aşağıdaki kurallar 22 Mart 1977 tarih ve 77/249 sayılı 
Direktifte tarif edilen Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik 

Bölgesi avukatları için geçerlidir. 
 

1.5. Ratione Materiae Geçerlilik Kapsamı 
 
Geçerlilik alanı herhangi bir Üye Devletin kendi topraklarıyla sınırlı olan deontoloji 
veya meslek kurallarında zaman içinde devletler arasında uyum sağlanması 
hedefi göz ardı edilmeksizin, aşağıdaki kurallar avukatların Avrupa Birliği ve 
Avrupa Ekonomik Bölgesindeki sınır ötesi faaliyetleri için geçerlidir. Sınır ötesi 
faaliyet teriminin anlamı aşağıdaki gibidir: 
 

(a) kendi devleti dışındaki Üye Devletlere mensup avukatlarla yapılan bütün 
mesleki temaslar; 

 
(b) avukatın kendi devleti dışındaki Üye Devletlerden herhangi birinde, kendisi 

bizzat oraya giderek veya gitmeden yürüttüğü mesleki faaliyetler. 
 

 
1.6. Tanımlar 

 
Bu kurallarda, 
 
“Kendi Üye Devleti” terimi avukatın mensubu olduğu baroyu veya hukukçular 
örgütünü; 
 
“Yabancı Üye Devlet” terimi avukatın topraklarında sınır ötesi faaliyette 
bulunduğu, kendisininki dışında herhangi bir Üye Devleti; 
 
“Yetkili makam” terimi ilgili Üye Devletin meslek kuralları koymaktan ve 
avukatların disiplin idaresinden sorumlu meslek kuruluşunu/kuruluşlarını veya 
makam(lar)ını; 
 
ifade eder. 
 

 
2. GENEL İLKELER 

 
2.1. Bağımsızlık 

 
2.1.1.  Avukatın yapmak durumunda kalabileceği görevler, kendi şahsi 

menfaatlerinden ve dış baskılardan kaynaklananlar başta olmak üzere 
her türlü etkiden arınmış mutlak bir bağımsızlığı gerektirir.  Adaletin 
tecellisine duyulan güven açısından bu bağımsızlık bir yargıcın 
tarafsızlığı kadar önemlidir. Dolayısıyla, avukat bağımsızlığını 



zedelemekten kaçınmalı ve müvekkilini, mahkemeyi, veya üçüncü 
şahısları memnun etmek amacıyla mesleki standartlarını ihmal 
etmemelidir. 

 
2.1.2. Bu bağımsızlık mahkemede görülen davalarda olduğu kadar hasımsız 

meselelerde de gereklidir. Avukatın müvekkiline yaranmak niyetiyle, 
kendi şahsi çıkarlarını gözetmek maksadıyla, veya dış baskılara boyun 
eğerek müvekkiline verdiği danışmanlık hizmetinin değeri yoktur. 

 
 

2.2.  Güven ve Dürüstlük 
 
Güven ilişkisinin var olabilmesi için avukatın kişisel onurundan, açık 
sözlülüğünden ve dürüstlüğünden kuşku duyulmaması şarttır. Avukatlar için bu 
geleneksel değerler birer yükümlülüktür. 
 
 

2.3.  Sır Saklama 
 

2.3.1. Avukatın görevi icabı, müvekkili tarafından başkasına anlatılmayacak 
şeyler avukata anlatılabilir veya mahremiyet taşıyan başka bilgiler 
avukatın eline ulaşabilir. Müvekkil sırlarının saklanacağından emin 
olamıyorsa, avukatına güven duyamaz. Dolayısıyla, gizliliği gözetmek 
avukatın birincil ve temel hakkı ve görevidir. 

 
 Avukatların sır saklama yükümlülüğü müvekkilin menfaatine olduğu 

kadar adaletin tecellisine de hizmet eder. Bu nedenle Devlet tarafından 
özellikle gözetilir. 

 
2.3.2. Avukat mesleki faaliyetinin icrası sırasında haberdar olduğu bütün 

bilgilerin gizliliğini gözetir. 
 
2.3.3. Sır saklama yükümlülüğü zamanla sınırlı değildir. 
 
2.3.4. Avukat beraber çalıştığı meslektaşlarının, ve mesleki hizmet sağlama 

sürecinde yanında çalıştırdığı herkesin aynı sır saklama 
yükümlülüğünü yerine getirmesini onlardan talep eder. 

 
 
2.4.  Diğer Baroların ve Hukuk Örgütlerinin Kurallarına Uyma 

 
Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Bölgesi yasaları uyarınca, başka bir Üye 
Devletten gelen bir avukat, topraklarında bulunduğu Yabancı Üye Devletin baro 
veya hukuk örgütünün kurallarına uymaya mecbur tutulabilir. Herhangi bir 
faaliyetin yerine getirilmesinde kendilerini etkileyecek kurallar hakkında bilgi 
edinmek avukatların görevidir.  



 
Her avukatın güncel kuralları Sekreterlikten alabilmesi için, CCBE’ye üye 
kuruluşlar meslek kurallarını CCBE Sekreterliğine vermekle yükümlüdürler.  
 

 
2.5.  Avukatlıkla Bağdaşmayan Faaliyetler 
  
2.5.1. Avukatlar işlevlerini gereken bağımsızlıkla ve adaletin tecellisine 

katılma vazifesiyle tutarlı şekilde yerine getirebilmeleri için bazı 
faaliyetlerin dışında tutulurlar. 

 
2.5.2. Bir Yabancı Üye Devletin mahkemelerinde veya herhangi bir yetkili 

kamu makamı nezdinde bir müvekkili temsil eden veya savunan bir 
avukat, söz konusu Yabancı Üye Devletin avukatlarının 
katılamayacakları faaliyetleri belirleyen kurallara uymak zorundadır.  

 
2.5.3. Mesleğini bir Yabancı Üye Devlette sürdüren bir avukat hukuk mesleği 

ile ilgisi olmayan ticari veya diğer faaliyetlere doğrudan katılmak 
isterse, o Üye Devletin avukatları için geçerli olan yasak veya meslekle 
bağdaşmayan faaliyetleri belirleyen kurallara tabi olur. 

 

 
2.6.  Kişisel Reklam 

 
2.6.1. Avukatlar verdikleri bilgilerin yanlış ve aldatıcı olmaması, ve sır 

saklama yükümlülüğüne ve mesleğin özündeki diğer değerlere aykırı 
olmaması kaydıyla sunduğu hizmetler hakkında kamuyu bilgilendirme 
hakkına sahiptir. 

 
2.6.2. Avukatlar 2.6.1. bendindeki şartları yerine getirmek kaydıyla, basın, 

radyo, televizyon, elektronik ticari iletişim araçları ve diğer vasıtalarla 
kişisel reklamlarını yapabilirler. 

 
 

2.7.  Müvekkilin Menfaati 
 

Bütün yasa hükümlerine ve meslek kurallarına uymak 
kaydıyla, avukat müvekkilinin menfaatini her zaman azami 
derecede gözetmek ve müvekkilinin menfaatini kendisinin 
veya meslektaşlarının menfaatlerinden önce düşünmek 

zorundadır. 
 

 

2.8.  Avukatın Müvekkiline Karşı Tazminat Sorumluluğunun Sınırlanması 



 
Avukat kendi Üye Devletinin ve Yabancı Üye Devletin yasalarının izin verdiği 
ölçüde, müvekkiline karşı taşıdığı tazminat sorumluluğunu tabi olduğu Meslek 
Kuralları uyarınca sınırlayabilir.  
 

 
 

3. MÜVEKKİLLERLE İLİŞKİLER 
 
3.1. Vekaletin Kabulü ve Sona Ermesi 
 
3.1.1. Avukat vekalet almadan dava takip etmez. Ancak, vekalet sahibi bir 

avukatın veya yetkili bir makamın kendisine iş vermesi durumunda 
kendisi vekalet taşımadığı halde dava takibi yapabilir. 

 
 Avukat, kendisine vekalet veren özel veya tüzel kişinin kimliği, kanuni 

ehliyeti, ve yetkisi hakkında kuşkular varsa, bu kişinin kimliğini, kanuni 
ehliyetini ve yetkisini tespit etmek için makul ölçüde gayret 
göstermelidir. 

 
3.1.2. Avukat müvekkiline danışmanlık ve temsil hizmeti verirken zamanında, 

vazifesine bağlılıkla, ve çalışkan bir şekilde hareket eder. Kendisine 
verilen vekaletin gereklerini yerine getirmeyi kişisel sorumluluğu olarak 
görür. Kendisine verilen işin gidişatından müvekkilini haberdar eder. 

 
3.1.3. Avukat kendi mesleki bilgi ve becerilerinin yetersiz kalacağını bildiği 

veya bilmesi gereken bir işi ancak o işi yapmaya yeterli mesleki bilgi ve 
beceriye sahip başka bir avukatla işbirliği yaparak kabul edebilir. 

 
 Avukat vekalet kabul ederken elindeki işlerin yoğunluğunu dikkate alır 

ve zamanında yerine getiremeyeceği işler için vekalet kabul etmez. 
 
3.1.4. Avukat müvekkilini yeni bir avukat buluncaya kadar zarara uğrama 

ihtimaliyle karşı karşıya bırakacak şekil veya şartlarda vekaleti terk 
edemez. 

 
 
3.2.  Menfaat Çatışması 
 
3.2.1. Avukat, menfaatleri arasında çatışma veya ciddi derecede çatışma 

ihtimali olan iki veya daha fazla sayıda müvekkile aynı davada 
danışmanlık veya temsilcili hizmeti veremez ve onların namına hareket 
edemez. 

 
3.2.2. Bir avukatın müvekkilleri arasında menfaat çatışması doğarsa, veya 

müvekkillerin avukata duydukları güvenin kaybolması ihtimali, veya 



avukatın tarafsızlığının zedelenmesi ihtimali ortaya çıkarsa, avukat her 
iki müvekkilin de vekaletini bırakmalıdır. 

 
 
3.2.3. Bir avukat yeni bir müvekkilin vekaletini üstlendiğinde eski bir 

müvekkilinin güvenini kaybetme ihtimali doğacaksa, veya avukatın, 
eski müvekkilinin işleri hakkında sahip olduğu bilgiler yeni müvekkile 
haksız bir avantaj sağlayacaksa, avukat yeni müvekkilin vekaletini 
üstlenmekten kaçınmalıdır. 

 
3.2.4. Avukatlar birlik halinde hareket ediyorlarsa, 3.2.1. ila 3.2.3. sayılı 

bentlerin hükümleri birlik ve tüm mensupları için geçerlidir. 
 

 
3.3.  Pactum de Quota Litis 
 
3.3.1. Avukatlar pactum de quota litis yapamaz. 
 
3.3.2. “Pactum de quota litis” terimi ile kastedilen, avukat ile müvekkili 

arasında, müvekkilin taraf olduğu bir davanın sonucunun 
kesinleşmesinden önce yapılan, ve müvekkilin dava sonucunda elde 
edeceği parasal veya başka nitelikteki kazancın bir bölümünü avukata 
ödemeyi taahhüt ettiği bir anlaşmadır. 

 
3.3.3. Avukatlık ücreti avukatın takip ettiği davaya konu olan değerle orantılı 

olarak ödenecekse, ve bu uygulama resmi makamlarca onaylanmış bir 
tarifeye göre veya avukat üzerinde yetkiye sahip bir makamın denetimi 
altında yürütülüyorsa, söz konusu anlaşma pactum de quota litis 
sayılmaz. 

 
 

3.4.  Ücretlerin Düzenlenmesi 
 
3.4.1. Avukatların talep ettiği ücretler müvekkillere eksiksiz olarak bildirilecek, 

adil ve makul ölçülerde olacaktır. 
 
3.4.2. Avukat ile müvekkili arasında aksine nizami bir anlaşma yoksa, 

avukatın talep edeceği ücretler avukatın mensubu olduğu baro veya 
hukukçular örgütünün üyeleri için geçerli olan kurallara göre 
düzenlenir. Eğer avukat birden fazla sayıda baroya veya hukukçular 
örgütüne kayıtlıysa, bunların kuralları arasında avukat ile müvekkili 
arasındaki sözleşme hükümlerine en yakın olanı geçerli sayılır. 

 
 
3.5.  Alacağa Mahsuben Ödeme 
 



Avukat alacağı ücrete veya yapacağı harcamalara mahsuben kendisine ödeme 
yapılmasını talep ederse, bu ödemenin miktarı makul bir geçici hesaplamayla 
tespit edilecek avukatlık ücreti ve muhtemel harcamalardan daha fazla olamaz. 
 
Bu ödeme yapılmadığı takdirde avukat davadan vazgeçebilir veya davayı takip 
etmeyi reddedebilir; ancak yukarıdaki 3.1.4. sayılı bent hükümleri daima saklıdır. 
 
 

3.6.  Avukat Olmayanlarla Ücret Paylaşımı 
 
3.6.1. Müteakip bent hükmü müstesna tutulmak kaydıyla, avukatlar mensubu 

oldukları Üye Devletin kanunlarının avukatlarla avukat olmayanlar 
arasında işbirliğine izin verdiği haller dışında ücretlerini avukat 
olmayan kişilerle paylaşamazlar. 

3.6.2. Yukarıdaki 3.6.1. sayılı bent hükmü, ölen veya emekliye ayrılan bir 
avukatın işini devralan bir başka avukatın, ölen avukatın varislerine 
veya emekliye ayrılan avukata bir ücret, komisyon veya herhangi bir 
bedel ödemesine engel değildir. 

 
 
3.7.  Dava Maliyetini Yükseltmeme Ve Adli Müzaharet 
 
3.7.1. Avukat müvekkilinin davasını en düşük mali külfetle çözüme ulaştırmak 

için sürekli gayret göstermeli ve dostane çözüm cihetine gitmenin 
ve/veya ihtilafı başka yollardan çözümlemenin tercih edilip 
edilmemesine dair müvekkiline uygun aşamalarda önerilerde 
bulunmalıdır. 

 
3.7.2. Avukat geçerli olan hallerde müvekkiline adli müzaharetten 

yararlanabileceğini bildirmelidir.  
 
 

3.8.  Müvekkil Parası 
 
3.8.1. Avukatlar işlerini yaparken ne zaman olursa olsun ellerine müvekkillleri 

veya üçüncü şahıslar namına para (aşağıda “müvekkil parası” olarak 
anılacaktır) geçtiğinde aşağıdakilerin yapılması zorunludur: 

 
3.8.1.1. Müvekkil parası daima bir bankada veya benzeri bir kuruluşta 

açılacak bir hesapta yetkili kamu makamının denetimine tabi 
şekilde bulundurulacak ve müvekkilin paraların başka şekilde 
değerlendirilmesi yönünde açık veya zımni bir muvafakati yoksa, 
avukat eline geçen bütün müvekkil paralarını bu hesaba 
yatıracaktır. 

 



3.8.1.2. Avukatın ismine açılan ve müvekkil paralarının yatırıldığı her 
hesabın adında o hesaptaki paraların avukatın müvekkili veya 
müvekkilleri namı hesabına yatırıldığına dair bir ifade yer 
alacaktır. 

 
3.8.1.3. Avukatın ismine açılan ve müvekkilin veya müvekkillerin 

paralarının yatırıldığı her hesabın veya hesapların bakiyesi hiçbir 
zaman avukatın elindeki müvekkil paralarının toplamının altına 
inmeyecektir.  

 
3.8.1.4. Bütün müvekkil paraları müvekkilin talebi üzerine derhal veya 

bildirdiği şartlarda müvekkile ödenecektir.  
 

3.8.1.5. Yasaların izin verdiği durumlarda veya mahkeme kararıyla 
gerçekleştirilecek olan, ve namına ödeme yapılacak olan 
müvekkilin açık veya zımni muvafakatini taşıyan ödemeler 
dışında, müvekkil parasından müvekkil namı hesabına herhangi 
bir kişiye ödeme yapılması aşağıdakiler de dahil olmak üzere 
yasaktır: 

 
a) bir müvekkil için hesapta tutulan paralardan başka bir 

müvekkilin kendisine veya kendisi yerine ödeme yapılması; 
 
b) avukat ücretlerinin ödenmesi. 

 
3.8.1.6. Avukat, müşteri paraları üzerinde yaptığı işlemleri gösteren, ve 

müşteri paralarının elindeki diğer paralardan ayrı olarak 
gösterildiği kayıtları eksiksiz ve hatasız olarak tutacak ve müşteri 
incelemek istediğinde bunları müşteriye gösterecektir. 

 
3.8.1.7. Bütün Üye Devletlerin yetkili makamları koydukları kurallara 

uyulup uyulmadığını tespit etmek ve bu kurallara uymayan 
avukatları cezalandırmak maksadıyla avukatların müvekkil 
paralarına ait muhasebe kayıtlarını gizlilik esasını gözeterek 
inceleme ve araştırma yetkisine sahiptir. 

 
3.8.2. Müteakip bent hükmü müstesna ve yukarıdaki 3.8.1. bendi hükümleri 

saklı tutulmak kaydıyla, herhangi bir Üye Devlette meslek icra ederken 
eline müvekkil parası geçen bir avukat bu parayı elinde bulundurma ve 
muhasebesini yapma konusunda kendi Üye Devletinin yetkili 
makamlarınca konulmuş kurallara uymak zorundadır.  

 
3.8.3. Yabancı bir Üye Devlette meslek icra eden veya hizmet veren bir 

avukat, kendi Üye Devletinin ve söz konusu yabancı Üye Devletin 
yetkili makamlarının muvafakatıyla kendi Üye Devletinin koyduğu 
şartların dışında kalıp yabancı Üye Devletin şartlarına tabi olabilir. Bu 



durumda avukat, yabancı Üye Devletin şartlarına tabi olduğunu 
müvekkillerine bildirmek için gereken makul girişimleri yapacaktır. 

 
 
3.9.  Meslek Sigortası 
 
3.9.1. Avukatlar meslek kusurlarından kaynaklanan tazminat taleplerine 

karşı, mesleğin icrasında her avukatın karşılaşabileceği risklerin 
niteliğine ve boyutlarına göre daima makul ölçülerde sigortalanmış 
olacaklardır. 

 
3.9.2. Bir avukat yabancı bir Üye Devlette hizmet verdiği veya meslek icra 

ettiğinde aşağıdaki hükümler geçerli olacaktır: 
 

3.9.2.1. Avukat mesleki kusur risklerine karşı sigortalanma yükümlülüğü 
konusunda kendi Üye Devletinde yürürlükte olan bütün kurallara 
uymak zorundadır. 

 
3.9.2.2. Kendi Üye Devletinde sigortalanmak zorunda olan ve herhangi bir 

yabancı Üye Devlette hizmet veren veya meslek icra eden bir 
avukat, yabancı Üye Devlette verdiği hizmetleri veya mesleki 
icraatını da kendi Üye Devletinde zorunlu tutulan esaslara göre ek 
sigorta kapsamına aldırmak için elinden gelen gayreti 
gösterecektir. 

 
3.9.2.3. Yukarıdaki 3.9.2.2. alt bendinde belirtilen ek sigortayı yaptırmayan 

veya kendi Üye Devletinde sigortalanmak zorunda olmayıp 
yabancı bir Üye Devlette hizmet veren veya meslek icra eden bir 
avukat, söz konusu yabancı Üye Devletteki müvekkilleri namına 
hareket ederken maruz kalabileceği mesleki kusur risklerine karşı 
en az o yabancı Üye Devletin avukatları için zorunlu tutulana 
eşdeğer bir meblağ üzerinden mümkün olduğunca sigorta 
yaptıracaktır.  

 
3.9.2.4. Yukarıdaki kurallarda şart koşulan sigortayı yaptıramayan bir 

avukat, keyfiyeti bu durumdan etkilenebilecek olan müvekkillerine 
bildirecektir.  

 
3.9.2.5. Yabancı bir Üye Devlette meslek icra eden veya hizmet veren bir 

avukat, kendi Üye Devletinin ve söz konusu yabancı Üye Devletin 
yetkili makamlarının muvafakatıyla kendi Üye Devletinin koyduğu 
sigorta şartlarının dışında kalıp yabancı Üye Devletin sigorta 
şartlarına tabi olabilir. Bu durumda avukat, yabancı Üye Devletin 
sigorta şartlarına tabi olduğunu müvekkillerine bildirmek için 
gereken makul girişimleri yapacaktır.  

 



 
4. MAHKEMELERLE İLİŞKİLER 
 
4.2. Mahkemelerde Geçerli Meslek Kuralları 
 

Bir Üye Devletin mahkemelerinde duruşmaya çıkan veya 
davada görev alan bir avukat o mahkemelerde geçerli 

meslek kurallarına uymak zorundadır. 
 

 

4.2.  Duruşmanın Adilane Yürütülmesi 
 

Avukat duruşmanın adilane bir şekilde yürütülmesine daima özen göstermelidir. 
Örneğin, muhakeme usulleri cevaz vermiyorsa hasım taraf avukatına haber 
vermeden yargıçla temas kurmamalı, veya kanıt, not, ve belgeleri hasım taraf 
avukatının incelemesine yeterince önceden sunmadan yargıca ibraz etmemelidir. 
Kanunlar yasaklamadıkça, ihtilafın dostane şekilde halledilmesi için hasım taraf 
veya avukatı tarafından yapılan teklifleri, hasım taraf avukatının açık muvafakati 
olmadan açıklamamalı veya mahkemeye sunmamalıdır.  
 
 

4.4. Mahkemelerde Davranış 
 
Avukat, hakim huzurunda saygı ve nezaketten ayrılmadan, ve kendi menfaatlerini 
yahut kendisi veya başkaları açısından ortaya çıkabilecek sonuçları 
önemsemeden müvekkilinin menfaatlerini onurlu ve korkusuz bir şekilde savunur. 
 
 

4.4. Gerçeğe Aykırı Veya Yanıltıcı Bilgiler 
 
Avukat hiçbir zaman gerçeğe aykırı veya yanıltıcı olduğunu bildiği bilgileri 
mahkemeye sunmaz. 
 
 

5.5. Arbitraj, vb İçin Geçerlilik 
 
Avukatların mahkemelerle ilişkilerinde geçerli olan kurallar, arada sırada 
başvurulsa dahi, arbitraj heyetleri ve yargı yahut yargı benzeri işlevler üstlenen 
diğer kişilerle ilişkilerinde de geçerlidir. 
 
 

 
6. AVUKATLARIN BİRBİRLERİYLE İLİŞKİLERİ 

 
5.1.  Hukuk Camiası Ruhu 



 
5.1.1. Hukuk camiası ruhu, müvekkillerin menfaatlerinin gözetilmesi, ve 

gereksiz davalara ve mesleğin saygınlığını zedeleyecek diğer 
davranışlara meydan verilmemesi açısından avukatlar arasında güven 
ve işbirliğine dayalı bir ilişkinin olmasını gerektirir. Ancak bu, hiçbir 
zaman mesleğin menfaatleriyle müvekkilin menfaatlerinin karşı karşıya 
getirilmesine gerekçe teşkil etmez. 

 
5.1.2. Bir avukat Üye Devletlerin bütün avukatlarını meslektaş olarak görmeli 

ve onlara hakkaniyet ve nezaket çerçevesinde davranmalıdır. 
 
 
5.2.  Farklı Üye Devletlerin Avukatları Arasında İşbirliği 
 
5.2.1. Başka bir Üye Devlete mensup bir avukat tarafından kendisine mesleki 

ehliyetini aşan bir iş teklif edilen bir avukata düşen görev, bu işi kabul 
etmemektir. Böyle bir durumda avukat, kendisine teklif getiren 
meslektaşına, talep edilen hizmeti verebilecek ehliyette bir avukat 
bulmasını sağlayabilecek bilgilere ulaşmasında yardımcı olmalıdır. 

 
5.2.2. Bir Üye Devlete mensup bir avukat başka bir Üye Devlete mensup bir 

avukat ile işbirliği yaptığında, her ikisine de düşen genel görev ilgili Üye 
Devletlerin hukuk sistemleri arasında, ve bu Üye Devletlerin 
avukatlarının meslek örgütleri, ehliyetleri ve yükümlülükleri arasında 
var olabilecek farkları göz önünde bulundurmaktır. 

 
 
5.3.  Avukatlar Arasında Yazışma 
 
5.3.1. Başka bir Üye Devletteki bir avukata bir ileti gönderen bir avukat bu 

iletinin gizli veya haklarının saklı kalmasını istiyorsa bu niyetini iletiyi 
gönderirken açıkça ifade etmelidir.  

 
5.3.2. İletiyi alan taraf iletinin gizli mi yoksa hakları saklı mı olduğuna karar 

veremiyorsa, içeriğini başkalarına açıklamadan iletiyi sahibine geri 
göndermelidir. 

 
 
5.4.  Ücret Karşılığında Referans Verme 
 
5.4.1. Bir avukat başka bir avukatı bir müvekkile tavsiye etme karşılığında a 

avukattan veya başka herhangi bir kişiden ücret, komisyon, veya 
herhangi bir bedel talep edemez ve alamaz. 

 
5.4.2. Bir avukat kendisine müvekkil bulması için hiç kimseye ücret, 

komisyon, veya herhangi bir bedel ödeyemez. 



 
 
5.5.  Hasım Taraflarla Haberleşme 

 
Bir avukat herhangi bir davada veya meselede başka bir avukat tarafından temsil 
edildiğini veya danışma hizmeti aldığını bildiği bir kişiyle, o kişinin avukatının 
muvafakati olmadan o dava veya mesele hakkında doğrudan haberleşemez 
(haberleştiği zaman da diğer avukata bilgi vermek zorundadır). 
 
 

5.6.  (6 Aralık 2002’de Dublin’de toplanan CCBE Genel Kurulunun 
kararıyla metinden çıkarılmıştır) 

 
 
5.7.  Ücretlerle İlgili Sorumluluk 
 

Farklı Üye Devletlerin baro üyeleri arasındaki mesleki ilişkilerde bir avukat başka 
bir avukatı tavsiye etmekle veya o avukatı müvekkille bir araya getirmekle 
yetinmeyip kendisi bir meseleyi bir muhabire iş olarak bizzat verir veya ona 
danışırsa, müvekkil borcunu ödeyemeyecek durumda olsa dahi, yabancı 
muhabire hak ettiği ücret, masraf, ve avans harcamalarını ödemekten avukat 
şahsen sorumlu olur. Ancak, ilgili avukatlar aralarındaki ilişkinin başlangıcında bu 
konuda özel düzenlemeler yapabilirler. Ayrıca, vekalet veren avukat her an için 
kendi şahsi sorumluluğunu, gelecekteki sorumluluklarından imtina ettiğinin 
yabancı avukata bildirilmesinden önce tahakkuk eden ücret, masraf, ve avans 
harcamalarının miktarıyla sınırlayabilir. 
 
 

5.8.  Avukatlık Stajı 
 

Farklı Üye Devletlerin avukatları arasında güven ve işbirliğinin müvekkiller lehine 
güçlendirilmesi için, farklı Üye Devletlerdeki kanun ve usullerin daha iyi 
bilinmesinin teşvik edilmesine ihtiyaç vardır. Dolayısıyla, meslek camiasının genç 
avukatlara staj olanakları sağlama ihtiyacı düşünülürken, başka Üye Devletlere 
mensup genç avukatlara staj verilmesi ihtiyacı da göz önünde bulundurulmalıdır.  
 
 

5.9.  Farklı Üye Devletlere Mensup Avukatlar Arasındaki Anlaşmazlıklar 
 

5.9.1. Bir avukat başka bir Üye Devletteki bir meslektaşının bir meslek 
kuralını ihlal ettiğini düşünürse, meseleye meslektaşının dikkatini 
çeker. 

 
5.9.2. Farklı Üye Devletlerdeki avukatlar arasında mesleki nitelikte kişisel bir 

anlaşmazlık ortaya çıkarsa, önce anlaşmazlığın dostane şekilde 
halledilmesine çalışılır. 



 
5.9.3. Bir avukat başka bir Üye Devletteki bir meslektaşı aleyhine yukarıdaki 

5.9.1. ve 5.9.2. bentlerinde sözü edilen meselelerle ilgili olarak resmen 
herhangi bir işlem başlatmadan önce, çözüme yardımcı olmalarına 
fırsat vermek için meseleyi her iki Üye Devletin barolarının veya 
hukukçu örgütlerinin dikkatine sunar. 

 


