
Deklarácia advokátov k iniciatíve Advokáti Pro bono 

PREAMBULA: 

Odvolávajúc sa na odporúčanie Rady Európy, ktorého obsahom okrem iného je, aby advokáti boli 
motivovaní poskytovať právne služby aj klientom nachádzajúcim sa v nepriaznivej ekonomickej 
situácii

1
,  

vykladajúc si zmysel tohto odporúčania tak, že rovnaký prístup k právnej pomoci pre bohatých 
i chudobných je nevyhnutnou súčasťou fungovania právneho štátu

2
, 

odkazujúc na Základné princípy OSN o úlohe príslušníkov právnej profesie, v duchu ktorých je 
dôležité zabezpečiť účinné mechanizmy, aby všetci mali reálny a rovnaký prístup k právnej pomoci

3
,  

vnímajúc napomáhanie verejného dobra advokátmi ako súčasť ich profesionálnej cti a dôstojnosti, 
ktorá vyplýva z ich postavenia služobníkov spravodlivosti v právnom štáte

4
, 

vyjadrujúc súhlas s pravidlami profesionálneho konania pre právnikov Európskej únie
5
 a 

vyzdvihujúcimi osobitnú úlohu, ktorú zohrávajú advokáti v spoločnosti založenej na úcte k právnemu 
štátu,  

prijímame my, dolu podpísaní advokáti túto  

PRO BONO DEKLARÁCIU: 

1. Vnímame potrebu zdôrazniť našu profesionálnu česť a vernosť univerzálne platným zásadám 
poskytovania právnych služieb vo verejnom záujme; 
 

2. Sme presvedčení, že každý advokát je schopný nájsť rovnováhu medzi poskytovaním služieb 
klientom, ktorí majú možnosť zaplatiť odmenu za takéto služby a pomocou tým príjemcom, 
ktorí si platené služby dovoliť nemôžu a ktorých činnosť napomáha dosahovaniu verejného 
dobra; 
 

3. Prejavujeme ochotu podporiť iniciatívu a platformu Advokáti Pro bono, ktorú v Slovenskej 
republike koordinuje Nadácia Pontis, so sídlom na Zelinárska 2, 82108 Bratislava, Slovenská 
republika, IČO 31784828, zapísaná v zozname nadácií vedenom Ministerstvom vnútra SR 
pod číslom 203/Na-96/463, za podmienok ustanovených v Podmienkach sprostredkovania 
a poskytovania pro bono právnej služby v rámci iniciatívy Advokáti Pro bono (ďalej len 
„Podmienky“), berúc na vedomie najmä, že na poskytnutie právnej služby v rámci iniciatívy 
Advokáti Pro bono nie je právny nárok; 
 

4. Súhlasíme preto v rámci iniciatívy Advokáti Pro bono a v súlade s Podmienkami s 
poskytovaním bezodplatných  právnych služieb subjektom, ktorých poslaním je dosahovanie 
verejného dobra pri rozvoji našej spoločnosti.  
 

K tejto deklarácii sa môžu pripojiť všetci advokáti a advokátske kancelárie, ktoré majú záujem 
o podporu iniciatívy Advokáti Pro bono. 

                                                
1
 Odporúčanie Rady Európy číslo R(2000)21 o slobode výkonu právnej profesie  

2
 Odporúčanie Rady Európy číslo R(2000)21 o slobode výkonu právnej profesie, sprievodný dokument  

3
 Základné princípy OSN o úlohe právnikov (http://www2.ohchr.org/english/law/lawyers.htm)  

4
 Základné princípy OSN o úlohe právnikov (http://www2.ohchr.org/english/law/lawyers.htm)  

5
 Prijaté Radou advokátskych komôr Európskej únie (CCBE) v roku 1988, v znení zmien z roku 1998 a 2002 
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