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CCOODDEE  OOFF  EETTHHIICCSS  FFOORR  AATTTTOORRNNEEYYSS  
[[mmaaddee  bbyy  tthhee  CCoouunncciill  ooff  TThhee  MMaauurriittiiuuss  LLaaww  SSoocciieettyy  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  1177  ((11))  ooff  TThhee  MMaauurriittiiuuss  LLaaww  SSoocciieettyy  AAcctt]]  

  

  

11..  AAnn  AAttttoorrnneeyy  sshhaallll  oonn  ttaakkiinngg  tthhee  ooaatthh  ooff  ooffffiiccee,,  eennddeeaavvoouurr  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  ttrraaddiittiioonn,,  

hhiigghh  iinntteeggrriittyy,,  hhoonnoouurr  aanndd  ddiiggnniittyy  ooff  tthhee  pprrooffeessssiioonn  aanndd  eennccoouurraaggee  ootthheerr  AAttttoorrnneeyyss  ttoo  

aacctt  ssiimmiillaarrllyy,,  iinn  tthhee  pprraaccttiiccee  ooff  hhiiss  pprrooffeessssiioonn  aanndd  hhiiss  pprriivvaattee  lliiffee,,  rreeffrraaiinn  ffrroomm  ccoonndduucctt  

wwhhiicchh  iiss  ddeettrriimmeennttaall  ttoo  tthhee  pprrooffeessssiioonn  oorr  mmaayy  tteenndd  ttoo  ddiissccrreeddiitt  iitt..  

  

22..  AAnn  AAttttoorrnneeyy  sshhaallll  ssccrruuppuulloouussllyy  pprreesseerrvvee  hhiiss  iinnddeeppeennddeennccee  iinn  tthhee  ddiisscchhaarrggee  ooff  hhiiss  

pprrooffeessssiioonnaall  dduuttiieess..  

  

33..  AAnn  AAttttoorrnneeyy  sshhaallll  pprroommppttllyy  ppaayy  aannyy  ffeeeess  dduuee  ttoo  tthhee  MMaauurriittiiuuss  LLaaww  SSoocciieettyy..  

  

44..  AAnn  AAttttoorrnneeyy  sshhaallll  nnoott,,  bbyy  hhiiss  aaccttiioonnss,,  ssttiirr  uupp  ssttrriiffee  oorr  lliittiiggaattiioonn,,  bbyy  sseeeekkiinngg  oouutt  ddeeffeeccttss  

iinn  ttiittlleess,,  ccllaaiimmss  ffoorr  ppeerrssoonnaall  iinnjjuurryy  oorr  ootthheerr  ccaauusseess  ooff  aaccttiioonn  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  sseeccuurriinngg  

aa  rreettaaiinneerr  ttoo  pprroosseeccuuttee  aa  ccllaaiimm  tthheerreeffoorree,,  oorr  ppaayy  oorr  rreewwaarrdd  aannyy  ppeerrssoonn  ddiirreeccttllyy  oorr  

iinnddiirreeccttllyy  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  pprrooccuurriinngg  hhiimm  ttoo  bbee  rreettaaiinneedd  iinn  hhiiss  pprrooffeessssiioonnaall  ccaappaacciittyy,,  

aanndd  wwhheerree  iitt  iiss  iinn  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  cclliieenntt,,  hhee  sshhaallll  sseeeekk  ttoo  oobbttaaiinn  rreeaassoonnaabbllee  

sseettttlleemmeennttss  ooff  ddiissppuutteess..  

  

55..  AAttttoorrnneeyyss  sshhaallll  sseeeekk  wwrriitttteenn  iinnssttrruuccttiioonnss  iinn  aallll  ccaasseess  iinncclluuddiinngg  aa  wwrriitttteenn  aaggrreeeemmeenntt  aass  

rreeggaarrddss  ffeeeess  aanndd  ppoossssiibbllyy  ooff  rreevviissiinngg  ffeeeess  iinn  pprroottrraacctteedd  ccaasseess..  

  

66..  AAnn  AAttttoorrnneeyy  sshhaallll  aallwwaayyss  aacctt  iinn  tthhee  bbeesstt  iinntteerreessttss  ooff  hhiiss  cclliieenntt,,  rreepprreesseenntt  hhiimm  hhoonneessttllyy,,  

ccoommppeetteennttllyy  aanndd  zzeeaalloouussllyy  aanndd  eennddeeaavvoouurr  bbyy  aallll  ffaaiirr  aanndd  hhoonnoouurraabbllee  mmeeaannss  ttoo  oobbttaaiinn  

ffoorr  hhiimm  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  aannyy  aanndd  eevveerryy  rreemmeeddyy  aanndd  ddeeffeennccee  wwhhiicchh  iiss  aauutthhoorriisseedd  bbyy  llaaww,,  

sstteeaaddffaassttllyy  bbeeaarriinngg  iinn  mmiinndd  tthhaatt  tthhee  dduuttiieess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  tthhee  AAttttoorrnneeyy  aarree  ttoo  bbee  

ccaarrrriieedd  oouutt  wwiitthhiinn  aanndd  nnoott  wwiitthhoouutt  tthhee  bboouunnddss  ooff  tthhee  llaaww..  

  

77..  AAnn  AAttttoorrnneeyy  mmaayy  wwiitthhddrraaww  ffrroomm  aa  ccaassee  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  cciirrccuummssttaanncceess  ::--  

ii))  ffoorr  llaacckk  ooff  iinnssttrruuccttiioonnss;;  

iiii))  bbyy  tthhee  CClliieenntt’’ss  rreeffuussaall  ttoo  sseettttllee  aaggrreeeedd  ffeeeess;;  

iiiiii))  CClliieenntt’’ss  ffaaiilluurree  ttoo  ffoollllooww  aaddvviiccee  tteennddeerreedd..  
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88..  ((11))  BBeeffoorree  aaddvviissiinngg  oonn  aa  cclliieenntt’’ss  ccaauussee,,  aann  AAttttoorrnneeyy  sshhaallll  oobbttaaiinn  ffuullll  kknnoowwlleeddggee          

tthheerreeooff  aanndd  ggiivvee  aann  hhoonneesstt  aanndd  bboonnaa  ffiiddee  ooppiinniioonn  oonn  tthhee  mmeerriittss  oorr  ddeemmeerriittss  aanndd  

pprroobbaabbllee  rreessuullttss  ooff  ppeennddiinngg  oorr  ccoonntteemmppllaatteedd  lliittiiggaattiioonn..  

  

((22))  AAnn  AAttttoorrnneeyy  sshhaallll  bbeewwaarree  ooff  pprrooffffeerriinngg  bboolldd  aanndd  ccoonnffiiddeenntt  aassssuurraanncceess  ttoo  hhiiss        

cclliieenntt,,  eessppeecciiaallllyy  wwhheerree  eemmppllooyymmeenntt  mmaayy  ddeeppeenndd  oonn  ssuucchh  aassssuurraannccee,,  aallwwaayyss  bbeeaarriinngg        

iinn  mmiinndd  tthhaatt  sseellddoomm  aarree  aallll  tthhee  llaaww  aanndd  ffaaccttss  oonn  tthhee  ssiiddee  ooff  hhiiss  cclliieenntt  aanndd  tthhaatt  aauuddii  

aalltteerraamm  ppaarrtteemm  iiss  tthhee  ssaaffeesstt  rruullee  ttoo  ffoollllooww..  

  

((33))  WWhheenneevveerr  tthhee  ccoonnttrroovveerrssyy  aaddmmiittss  ooff  ffaaiirr  aaddjjuussttmmeennttss,,  aann  AAttttoorrnneeyy  sshhaallll  iinnffoorrmm      

hhiiss  cclliieenntt  aaccccoorrddiinnggllyy  aanndd  aaddvviissee  hhiimm  ttoo  aavvooiidd  oorr  sseettttllee  lliittiiggaattiioonn..  

  

99..  ((11))  TThhee  ccoonndduucctt  ooff  aann  AAttttoorrnneeyy  ttoowwaarrddss  hhiiss  ffeellllooww  AAttttoorrnneeyyss  sshhaallll  bbee  cchhaarraacctteerriisseedd          

bbyy  ccoouurrtteessyy,,  ffaaiirrnneessss  aanndd  ggoooodd  ffaaiitthh,,  aanndd  hhee  sshhaallll  nnoott  aallllooww  iillll--ffeeeelliinngg  oorr  lliittiiggaannttss  ttoo  

aaffffeecctt  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  ccoolllleeaagguueess..  

  

((22))  AAllll  ppeerrssoonnaall  ccoonnfflliiccttss  bbeettwweeeenn  AAttttoorrnneeyyss  sshhaallll  bbee  aavvooiiddeedd  aass  sshhaallll  aallssoo  ccoollllooqquuiieess  

bbeettwweeeenn  tthheemm  wwhhiicchh  ccaauussee  ddeellaayy  aanndd  pprroommoottee  uunnsseeeemmllyy  wwrraanngglliinngg,,  hhoowweevveerr,,  sseenniioorr  

ccoolllleeaagguueess  oorr  tthhee  LLaaww  SSoocciieettyy  mmaayy  bbee  aapppprrooaacchheedd  ttoo  sseettttllee  ddiiffffeerreenncceess  oorr  ddiissppuutteess  

bbeettwweeeenn  AAttttoorrnneeyyss..  

  

1100..  AAnn  AAttttoorrnneeyy  sshhaallll  nnoott  ssoolliicciitt  bbuussiinneessss  oorr  ccoonnsseenntt  ttoo  bbeeccoommee  iinnvvoollvveedd  iinn  aa  mmaatttteerr  

eexxcceepptt  aatt  tthhee  rreeqquueesstt  ooff  aa  ppaarrttyy..  

  

1111..  AAnn  AAttttoorrnneeyy  sshhaallll  nnoott,,  iinn  ccaarrrryyiinngg  oouutt  hhiiss  pprraaccttiiccee  oorr  ootthheerrwwiissee,,  ppeerrmmiitt  aannyy  aacctt  oorr        

tthhiinngg  wwhhiicchh  iiss  lliikkeellyy  oorr  iinntteennddeedd  ttoo  aattttrraacctt  bbuussiinneessss  uunnffaaiirrllyy  oorr  ccaann  rreeaassoonnaabbllyy  bbee  

rreeggaarrddeedd  aass  ttoouuttiinngg  oorr  aaddvveerrttiissiinngg..  

 

1122..  AAnn  AAttttoorrnneeyy  sshhaallll  nneevveerr  kknnoowwiinnggllyy  mmiisslleeaadd  aa  CCoouurrtt,,  aa  ddoommeessttiicc  ttrriibbuunnaall  oorr    

CCoommmmiitttteeee,,  aa  CCoouurrtt  OOffffiicceerr,,  aa  cclliieenntt  oorr  aa  llaaww  pprraaccttiittiioonneerr..  

 

1133..  ((11))  AAnn  AAttttoorrnneeyy  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  hhoolldd  oouutt  aannyy  ppeerrssoonn  wwhhoo  iiss  aann  AAttttoorrnneeyy  aass  aa  

ppaarrttnneerr,,  pprraaccttiissiinngg  iinn  ccoollllaabboorraattiioonn  oorr  iinn  jjooiinntt  pprraaccttiiccee..  
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((22))  AAnn  AAttttoorrnneeyy  sshhaallll  nnoott  eenntteerr  iinnttoo  aa  ffeeee--sshhaarriinngg  oorr  ootthheerr  ffiinnaanncciiaall  aarrrraannggeemmeenntt  iinn  

kkiinndd  oorr  ccaasshh  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  pprraaccttiiccee  ooff  llaaww  wwiitthh  aa  ppeerrssoonn  wwhhoo  iiss  nnoott  aa  llaaww    

pprraaccttiittiioonneerr..  

  

((33))  NNoo  AAttttoorrnneeyy  sshhaallll  aauutthhoorriissee  aa  ppeerrssoonn  wwhhoo  iiss  nnoott  aa  llaaww  pprraaccttiittiioonneerr  ttoo  ooppeerraattee  aa  

bbaannkk  aaccccoouunntt  wwhhiicchh  iiss  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  tthhee  AAttttoorrnneeyy  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  hhiiss  pprraaccttiiccee  aass  

aann  AAttttoorrnneeyy..  

  

1144..  ((11))  AAnn  AAttttoorrnneeyy  sshhaallll  nnoott  iinn  aannyy  wwaayy  mmaakkee  uussee  ooff  aannyy  ffoorrmm  ooff  aaddvveerrttiisseemmeenntt      

ccaallccuullaatteedd  ttoo  aattttrraacctt  cclliieennttss  ttoo  hhiimmsseellff  aanndd  hhee  sshhaallll  nnoott  ppeerrmmiitt,,  aauutthhoorriissee  oorr  eennccoouurraaggee  

aannyyoonnee  ttoo  ddoo  ssoo  oorr  rreewwaarrdd  aannyyoonnee  ffoorr  ddooiinngg  ssoo  oonn  hhiiss  bbeehhaallff..  

  

((22))  AAnn  AAttttoorrnneeyy  sshhaallll  nnoott  ppeerrmmiitt  hhiiss  pprrooffeessssiioonnaall  ssttaannddiinngg  ttoo  bbee  uusseedd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  

ooff  aaddvveerrttiissiinngg  aannyy  ppaarrttiiccuullaarr  pprroodduucctt,,  sseerrvviiccee  oorr  ccoommmmeerrcciiaall  oorrggaanniissaattiioonn..  

  

  

((33))  SSuubbjjeecctt  ttoo  ssuubbppaarraaggrraapphhss  ((44))  aanndd  ((55)),,  aann  AAttttoorrnneeyy  sshhaallll  nnoott  aaddvveerrttiissee  ffoorr  bbuussiinneessss  

iinnddiirreeccttllyy  bbyy  ffuurrnniisshhiinngg  oorr  iinnssppiirriinngg  nneewwssppaappeerr  ccoommmmeenntt  ccoonncceerrnniinngg  ccaasseess  iinn  wwhhiicchh      

aann  AAttttoorrnneeyy  hhaass  bbeeeenn  oorr  iiss  ccoonnnneecctteedd  oorr  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  mmaannnneerr  ooff  tthheeiirr  ccoonndduucctt,,  tthhee  

mmaaggnniittuuddee  ooff  tthhee  iinntteerreesstt  iinnvvoollvveedd,,  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  AAttttoorrnneeyy’’ss  ppoossiittiioonn  aanndd        

aannyy  sseellff  ccoommmmeennddaattiioonn..  

  

((44))  AAnn  AAttttoorrnneeyy  mmaayy--  

  

((aa))  ppeerrmmiitt  lliimmiitteedd  aanndd  ddiiggnniiffiieedd  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  hhiimmsseellff  aass  aann  

AAttttoorrnneeyy--  

  

ii))  iinn  ppoolliittiiccaall  aaddvveerrttiisseemmeennttss  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  ccoouurrssee  ooff  aa  ppoolliittiiccaall  

ccaammppaaiiggnn  oorr  iissssuuee;;  

  

iiii))  iinn  ppuubblliicc  nnoottiicceess  wwhheerree  tthhee  aannnnoouunncceemmeenntt  ooff  hhiiss  pprrooffeessssiioonnaall  

ssttaattuuss  iiss  rreeqquuiirreedd  oorr  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  llaaww,,  oorr  iiss  rreeaassoonnaabbllyy  

nneecceessssaarryy  ffoorr  aa  ppuurrppoossee  ootthheerr  tthhaann  tthhee  aattttrraaccttiioonn  ooff  ppootteennttiiaall  

cclliieennttss;;  
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iiiiii))  iinn  rreeppoorrttss  aanndd  aannnnoouunncceemmeennttss  ooff  bboonnaa  ffiiddee  ccoommmmeerrcciiaall,,  cciivviicc,,  

pprrooffeessssiioonnaall  oorr  ppoolliittiiccaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  iinn  wwhhiicchh  hhee  sseerrvveess  aass  aa  

ddiirreeccttoorr  oorr  ooffffiicceerr;;  

  

iivv))  iinn  aanndd  oonn  lleeggaall  tteexxttbbooookkss,,  aarrttiicclleess,,  pprrooffeessssiioonnaall  jjoouurrnnaallss  aanndd  

ootthheerr  ppuubblliiccaattiioonnss  aanndd  iinn  ddiiggnniiffiieedd  aanndd  rreessttrraaiinneedd  

aaddvveerrttiisseemmeennttss  tthheerreeooff;;  aanndd  

  

vv))  iinn  aannnnoouunncceemmeennttss  ooff  aannyy  ppuubblliicc  aaddddrreessss,,  lleeccttuurree  oorr  ppuubblliiccaattiioonn  

bbyy  hhiimm  oonn  lleeggaall  ttooppiiccss,,  wwhheerree  ssuucchh  aannnnoouunncceemmeennttss  ddoo  nnoott  

eemmpphhaassiizzee  hhiiss  pprrooffeessssiioonnaall  ccoommppeetteennccee  aanndd  aarree  nnoott  lliikkeellyy  ttoo  bbee  

rreeggaarrddeedd  aass  bbeeiinngg  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  tthhee  ggiivviinngg  ooff  iinnddiivviidduuaall  

aaddvviiccee  bbyy  hhiimm;;  aanndd  

  

((bb))  ssppeeaakk  iinn  ppuubblliicc  oorr  wwrriittee  ffoorr  ppuubblliiccaattiioonn  oonn  lleeggaall  ttooppiiccss  ssoo  lloonngg  aass  hhee  

ddooeess  nnoott  tthheerreebbyy  eemmpphhaassiizzee  hhiiss  oowwnn  pprrooffeessssiioonnaall  ccoommppeetteennccee  aanndd  

iiss  nnoott  lliikkeellyy  ttoo  bbee  rreeggaarrddeedd  aass  bbeeiinngg  ccoonncceerrnneedd  tthheerreebbyy  wwiitthh  tthhee  

ggiivviinngg  ooff  iinnddiivviidduuaall  aaddvviiccee..  

  

((55))  TThhee  ffoolllloowwiinngg  ccaarrddss,,  ooffffiiccee  ssiiggnnss,,  lleetttteerrhheeaaddss  oorr  ddiirreeccttoorryy  lliissttiinnggss  mmaayy  bbee  uusseedd    

bbyy  aann  AAttttoorrnneeyy  iinn  aa  rreessttrraaiinneedd  aanndd  ddiiggnniiffiieedd  ffoorrmm--  

  

((aa))  aa  pprrooffeessssiioonnaall  ccaarrdd  iiddeennttiiffyyiinngg  tthhee  AAttttoorrnneeyy  bbyy  nnaammee  aanndd  aass  aann  

AAttttoorrnneeyy  ggiivviinngg  hhiiss  ddeeccoorraattiioonnss  aanndd  ddeeggrreeeess,,  lleeggaall  oorr  ootthheerrwwiissee,,  hhiiss  

aaddddrreesssseess,,  tteelleepphhoonnee  nnuummbbeerrss  aanndd  tthhee  nnaammee  ooff  hhiiss  ppaarrttnneerrss  aanndd  aarree  

oonnllyy  hhaannddeedd  oouutt  oonn  rreeqquueesstt  aanndd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  

oorr  aaddddrreessss;;  

  

((bb))  aa  bbrriieeff  pprrooffeessssiioonnaall  aannnnoouunncceemmeenntt  ccaarrdd  ttoo  bbee  ddeelliivveerreedd  oonnllyy  ttoo  

AAttttoorrnneeyyss,,  cclliieennttss,,  ppeerrssoonnaall  ffrriieennddss  aanndd  rreellaattiioonnss  aanndd  ggoovveerrnnmmeenntt  

bbooddiieess  aanndd  ssttaattiinngg  nneeww  oorr  cchhaannggeedd  aassssoocciiaattiioonnss  oorr  aaddddrreesssseess  oorr  

ssiimmiillaarr  pprrooffeessssiioonnaall  mmaatttteerrss;;  
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((cc))  aa  ssiiggnn  ooff  aa  ssiizzee  aanndd  ddeessiiggnn  ccoommppaattiibbllee  wwiitthh  tthhee  eexxiissttiinngg  pprraaccttiiccee  ooff  

tthhee  pprrooffeessssiioonn,,  oonn  oorr  nneeaarr  tthhee  ddoooorr  ooff  tthhee  ooffffiiccee  aanndd  iinn  tthhee  bbuuiillddiinngg  

ddiirreeccttoorryy  iiddeennttiiffyyiinngg  tthhee  llaaww  ooffffiiccee;;  

  

((dd))  aa  lleetttteerrhheeaadd  iiddeennttiiffyyiinngg  tthhee  AAttttoorrnneeyy  bbyy  nnaammee  aanndd  aass  aann  AAttttoorrnneeyy  

aanndd  ggiivviinngg  hhiiss  ddeeccoorraattiioonnss  aanndd  ddeeggrreeeess,,  lleeggaall  oorr  ootthheerrwwiissee,,  hhiiss  

aaddddrreesssseess,,  tteelleepphhoonnee  nnuummbbeerrss  aanndd  tthhee  nnaammee  ooff  hhiiss  ppaarrttnneerrss;;  aanndd  

  

((ee))  aa  lliissttiinngg  iinn  aa  tteelleepphhoonnee  ddiirreeccttoorryy..  AA  rreeppuuttaabbllee  llaaww  lliisstt,,  lleeggaall  ddiirreeccttoorryy  

oorr  bbiiooggrraapphhiiccaall  rreeffeerreennccee  ggiivviinngg  bbrriieeff  bbiiooggrraapphhiiccaall  oorr  ootthheerr  rreelleevvaanntt  

iinnffoorrmmaattiioonn..  

  

1155..  WWhheerree  aann  AAttttoorrnneeyy  ccoommmmiittss  aann  ooffffeennccee  ooff  ffrraauudd  oorr  ddiisshhoonneessttyy  wwhhiicchh  iinn  tthhee  ooppiinniioonn  ooff  

tthhee  CCoouunncciill  iiss  ooff  aa  nnaattuurree  lliikkeellyy  ttoo  bbrriinngg  tthhee  pprrooffeessssiioonn  iinnttoo  ddiissrreeppuuttee,,  ssuucchh  

ccoommmmiissssiioonn  ooff  tthhee  ooffffeennccee  sshhaallll  ccoonnssttiittuuttee  pprrooffeessssiioonnaall  mmiissccoonndduucctt  iiff  hhee  hhaass  bbeeeenn  

ccoonnvviicctteedd  bbyy  aannyy  ccoouurrtt,,  iinncclluuddiinngg  aa  ffoorreeiiggnn  ccoouurrtt  ooff  ccoommppeetteenntt  jjuurriissddiiccttiioonn,,  ffoorr  tthhee  

ooffffeennccee..  

  

1166..  AAnn  AAttttoorrnneeyy  sshhaallll  nnoott  aaccqquuiirree,,  ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy,,  bbyy  ppuurrcchhaassee  oorr  ootthheerrwwiissee,,  aa  

ffiinnaanncciiaall  oorr  ootthheerr  iinntteerreesstt  iinn  tthhee  ssuubbjjeecctt  mmaatttteerr  ooff  aa  ccaassee  wwhhiicchh  hhee  iiss  ccoonndduuccttiinngg,,  bbuutt  

tthhiiss  wwiillll  bbee  wwiitthhoouutt  pprreejjuuddiiccee  ttoo  tthhee  rriigghhtt  ooff  aann  AAttttoorrnneeyy  ttoo  aaggrreeee  wwiitthh  hhiiss  cclliieenntt  oonn  tthhee  

ppaayymmeenntt  ooff  aa  rreeaassoonnaabbllee  ccoommmmiissssiioonn  bbyy  wwaayy  ooff  rreemmuunneerraattiioonn  ffoorr  hhiiss  sseerrvviicceess..  

 

1177..  ((11))  AAnn  aattttoorrnneeyy  sshhaallll  nnoott  cchhaarrggee  ffeeeess  tthhaatt  aarree  uunnffaaiirr  oorr  uunnrreeaassoonnaabbllee..  

  

((22))  IInn  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  ffaaiirrnneessss  oorr  rreeaassoonnaabblleenneessss  ooff  aa  ffeeee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffaaccttoorrss  mmaayy      

bbee  ttaakkeenn  iinnttoo  aaccccoouunntt  ::--  

  

aa))  tthhee  ttiimmee  aanndd  llaabboouurr  rreeqquuiirreedd,,  tthhee  nnoovveellttyy  aanndd  ddiiffffiiccuullttyy  ooff  tthhee  qquueessttiioonn  

iinnvvoollvveedd  aanndd  tthhee  sskkiillll  rreeqquuiirreedd  ttoo  ppeerrffoorrmm  tthhee  lleeggaall  sseerrvviiccee  pprrooppeerrllyy;;  

  

bb))  tthhee  lliikkeelliihhoooodd  tthhaatt  tthhee  aacccceeppttaannccee  ooff  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  bbrriieeff  oorr  aassssiiggnnmmeenntt  

wwiillll  pprreecclluuddee  ootthheerr  eemmppllooyymmeenntt  bbyy  tthhee  AAttttoorrnneeyy;;  

  

cc))  tthhee  ffeeee  ccuussttoommaarriillyy  cchhaarrggeedd  iinn  tthhee  llooccaalliittyy  ffoorr  ssiimmiillaarr  lleeggaall  sseerrvviicceess;;  
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dd))  tthhee  aammoouunntt,,  iiff  aannyy,,  iinnvvoollvveedd  oorr  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  mmaatttteerr;;  

  

ee))  tthhee  uurrggeennccyy  oorr  tthhee  ttiimmee  lliimmiittaattiioonnss  iimmppoosseedd  bbyy  tthhee  cclliieenntt  oorr  bbyy  tthhee        

cciirrccuummssttaanncceess;;  

  

ff))  tthhee  nnaattuurree  aanndd  lleennggtthh  ooff  tthhee  pprrooffeessssiioonnaall  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  tthhee  cclliieenntt;;  

aanndd  

  

gg))  tthhee  eexxppeerriieennccee,,  rreeppuuttaattiioonn  aanndd  aabbiilliittyy  ooff  tthhee  AAttttoorrnneeyy  ccoonncceerrnneedd..  

  

        ((33))  AAnn  AAttttoorrnneeyy  sshhaallll  nnoott  aacccceepptt  aa  ffeeee  oorr  rreewwaarrdd  ffoorr  mmeerreellyy  iinnttrroodduucciinngg  aa  cclliieenntt  oorr  

rreeffeerrrriinngg  aa  ccaassee  oorr  cclliieenntt  ttoo  aannootthheerr  AAttttoorrnneeyy..  

  

          ((44))  AAnn  AAttttoorrnneeyy  sshhaallll  nnoott  cchhaarrggee  aa  ccoonnttiinnggeennccyy  ffeeee  ootthheerr  tthhaann  aa  rreeaassoonnaabbllee    

ccoommmmiissssiioonn  oonn  tthhee  ccoolllleeccttiioonn  ooff  aa  ccllaaiimm  wwiitthhoouutt  tthhee  pprriioorr  wwrriitttteenn  aaggrreeeemmeenntt  ooff  tthhee        

cclliieenntt..    

  

1188..  ((11))  EExxcceepptt  wwiitthh  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  hhiiss  cclliieenntt  ggiivveenn  aafftteerr  ffuullll  ddiisscclloossuurree,,  aann  AAttttoorrnneeyy          

sshhaallll  nnoott  aacctt  iinn  aannyy  mmaannnneerr  iinn  wwhhiicchh  hhiiss  pprrooffeessssiioonnaall  dduuttiieess  aanndd  hhiiss  ppeerrssoonnaall  iinntteerreesstt  

ccoonnfflliicctt  oorr  aarree  lliikkeellyy  ttoo  ccoonnfflliicctt..  

  

((22))  AAnn  aattttoorrnneeyy  sshhaallll  nnoott  aacccceepptt  oorr  ccoonnttiinnuuee  aa  rreettaaiinneerr  oorr  aassssiiggnnmmeenntt  oonn  bbeehhaallff  ooff  22                

oorr  mmoorree  cclliieennttss  iiff  tthheeiirr  iinntteerreessttss  aarree  lliikkeellyy  ttoo  ccoonnfflliicctt  oorr  iiff  hhiiss  iinnddeeppeennddeenntt                      

pprrooffeessssiioonnaall  jjuuddggeemmeenntt  iiss  lliikkeellyy  ttoo  bbee  iimmppaaiirreedd..  

  

1199..  AAnn  AAttttoorrnneeyy  wwhhoo  wwiitthhddrraawwss  ffrroomm  aa  rreettaaiinneerr  oorr  aassssiiggnnmmeenntt  sshhaallll  nnoott  ddoo  ssoo  uunnttiill  hhee        

hhaass  ttaakkeenn  rreeaassoonnaabbllee  sstteeppss  ttoo  aavvooiidd  ffoorreesseeeeaabbllee  pprreejjuuddiiccee  oorr  iinnjjuurryy  ttoo  tthhee  ppoossiittiioonn        

aanndd  rriigghhttss  ooff  hhiiss  cclliieenntt  iinncclluuddiinngg  ::--  

  

aa))  ggiivviinngg  dduuee  nnoottiiccee;;  

  

bb))  aalllloowwiinngg  ttiimmee  ffoorr  rreettaaiinneerr  ooff  aannootthheerr  aattttoorrnneeyy;;  
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cc))  ddeelliivveerriinngg  ttoo  tthhee  cclliieenntt  aallll  ddooccuummeennttss  aanndd  pprrooppeerrttyy  ttoo  wwhhiicchh  hhee  iiss  

eennttiittlleedd  ssuubbjjeecctt  hhoowweevveerr  ttoo  aannyy  lliieenn  wwhhiicchh  tthhee  AAttttoorrnneeyy  mmaayy  hhaavvee  oovveerr  

tthheemm;;  

  

dd))  ccoommppllyyiinngg  wwiitthh  ssuucchh  llaawwss,,  rruulleess  oorr  pprraaccttiiccee  aass  mmaayy  bbee  aapppplliiccaabbllee;;  aanndd  

  

ee))  wwhheerree  aapppprroopprriiaattee,,  oobbttaaiinniinngg  tthhee  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  CCoouurrtt  wwhheerree  tthhee  

hheeaarriinngg  ooff  tthhee  mmaatttteerr  hhaass  ccoommmmeenncceedd..  

  

2200..  AAnn  AAttttoorrnneeyy  sshhaallll  ffoorrtthhwwiitthh  wwiitthhddrraaww  ffrroomm  aa  rreettaaiinneerr  oorr  aann  aassssiiggnnmmeenntt  oorr  ffrroomm  aa  

mmaatttteerr  ppeennddiinngg  bbeeffoorree  aa  ccoouurrtt  ::--  

aa))  wwhheerree  tthhee  cclliieenntt  iinnssiissttss  uuppoonn  hhiiss  pprreesseennttiinngg  aa  ccllaaiimm  oorr  ddeeffeennccee  tthhaatt  hhee  

ccaannnnoott  ccoonnsscciieennttiioouussllyy  aaddvvaannccee;;  

  

bb))  wwhheerree  tthhee  cclliieenntt  sseeeekkss  ttoo  ppuurrssuuee  aa  ccoouurrssee  ooff  ccoonndduucctt  wwhhiicchh  iiss  lleeggaall  oorr  

wwhhiicchh  wwiillll  rreessuulltt  iinn  ddeelliibbeerraatteellyy  ddeecceeiivviinngg  tthhee  ccoouurrtt;;  

  

cc))  wwhheerree  tthhee  cclliieenntt  hhaass  iinn  tthhee  ccoouurrssee  ooff  tthhee  pprroocceeeeddiinnggss  ppeerrppeettrraatteedd  aa  

ffrraauudd  uuppoonn  aa  ppeerrssoonn  oorr  tthhee  ccoouurrtt  aanndd  oonn  rreeqquueesstt  bbyy  tthhee  AAttttoorrnneeyy  hhaass  

rreeffuusseedd  oorr  iiss  uunnaabbllee  ttoo  rreeccttiiffyy  iitt;;  

  

dd))  wwhheerree  hhiiss  ffaaiilluurree  ttoo  wwiitthhddrraaww  wwiillll  iinnvvoollvvee  hhiimm  iinn  tthhee  vviioollaattiioonn  ooff  tthhee  

llaaww  oorr  aa  ddiisscciipplliinnaarryy  rruullee;;  

  

ee))  wwhheerree  tthhee  cclliieenntt  bbyy  aannyy  ootthheerr    ccoonndduucctt  rreennddeerrss  iitt  uunnrreeaassoonnaabbllyy  ddiiffffiiccuulltt  

ffoorr  tthhee  AAttttoorrnneeyy  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  hhiiss  rreettaaiinneerr  oorr  aassssiiggnnmmeenntt  aass  ssuucchh  

eeffffeeccttiivveellyy,,  oorr  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  jjuuddggeemmeenntt  aanndd  aaddvviiccee  ooff  tthhee  

AAttttoorrnneeyy,,  oorr  tthhee  rruulleess  ooff  llaaww  oorr  pprrooffeessssiioonnaall  eetthhiiccss;;  oorr  

  

ff))  wwhheerree  ffoorr  aannyy  ggoooodd  aanndd  ccoommppeelllliinngg  rreeaassoonn  iitt  iiss  ddiiffffiiccuulltt  ffoorr  hhiimm  ttoo  

ccaarrrryy  oouutt  hhiiss  rreettaaiinneerr  oorr  aassssiiggnnmmeenntt  eeffffeeccttiivveellyy..  

  

2211..  AAnn  AAttttoorrnneeyy  sshhaallll  nnoott  rreettaaiinn  mmoonneeyy  hhee  rreecceeiivveedd  ffoorr  hhiiss  cclliieenntt  ffoorr  lloonnggeerr  tthhaann  iiss  

aabbssoolluutteellyy  nneecceessssaarryy..  
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2222..  AAnn  AAttttoorrnneeyy  sshhaallll  nneevveerr  ddiisscclloossee,,  uunnlleessss  oorrddeerreedd  ttoo  ddoo  ssoo  bbyy  aa  ccoouurrtt  oorr  rreeqquuiirreedd  bbyy  llaaww,,  

wwhhaatt  hhaass  bbeeeenn  ccoommmmuunniiccaatteedd  ttoo  hhiimm  iinn  hhiiss  ccaappaacciittyy  aass  aann  AAttttoorrnneeyy  bbyy  hhiiss  cclliieenntt  aanndd  

tthhiiss  dduuttyy  nnoott  ttoo  ddiisscclloossee  eexxtteennddss  ttoo  hhiiss  ppaarrttnneerr,,  ttoo  jjuunniioorr  AAttttoorrnneeyyss  aassssiissttiinngg  hhiimm  aanndd  ttoo  

hhiiss  eemmppllooyyeeeess,,  bbuutt  aann  AAttttoorrnneeyy  mmaayy  rreevveeaall  ccoonnffiiddeenncceess  oorr  sseeccrreettss  nneecceessssaarryy  ttoo  eessttaabblliisshh  

oorr  ccoolllleecctt  hhiiss  ffeeee  oorr  ttoo  ddeeffeenndd  hhiimmsseellff  oorr  hhiiss  eemmppllooyyeeeess  oorr  ppaarrttnneerr  aaggaaiinnsstt  aann  

aaccccuussaattiioonn  ooff  wwrroonnggffuull  ccoonndduucctt..  

  

2233..  AAnn  AAttttoorrnneeyy  sshhaallll  nnoott  ppeerrmmiitt  hhiiss  pprrooffeessssiioonnaall  sseerrvviicceess  oorr  hhiiss  nnaammee  ttoo  bbee  uusseedd  iinn  aannyy  

wwaayy  wwhhiicchh  wwoouulldd  mmaakkee  iitt  ppoossssiibbllee  ffoorr  ppeerrssoonnss  wwhhoo  aarree  nnoott  lleeggaallllyy  aauutthhoorriisseedd  ttoo  ddoo  ssoo  

ttoo  pprraaccttiiccee  llaaww..  

 

2244..  AAnn  aattttoorrnneeyy  sshhaallll  nnoott  ddeelleeggaattee  ttoo  aa  ppeerrssoonn  nnoott  lleeggaallllyy  qquuaalliiffiieedd  aanndd  nnoott  iinn  hhiiss  eemmppllooyy  oorr  

uunnddeerr  hhiiss  ccoonnttrrooll,,  aannyy  ffuunnccttiioonnss  wwhhiicchh  aarree  bbyy  llaaww  oonnllyy  ttoo  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  aann  

AAttttoorrnneeyy..  

  

2255..  IInn  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  hhiiss  dduuttiieess  aann  AAttttoorrnneeyy  sshhaallll  nnoott  aacctt  wwiitthh  iinneexxccuussaabbllee  oorr  uunndduuee  

ddeellaayy  oorr  nneegglliiggeennccee..  

  

2266..  AAnn  AAttttoorrnneeyy  sshhaallll  nnoott  eennggaaggee  iinn  uunnddiiggnniiffiieedd  oorr  ddiissccoouurrtteeoouuss  ccoonndduucctt  wwhhiicchh  iiss  

ddeeggrraaddiinngg  ttoo  aa  ccoouurrtt  oorr  hhiiss  pprrooffeessssiioonn..  

  

2277..  AAnn  AAttttoorrnneeyy  sshhaallll  nnoott  mmaakkee  ffaallssee  aaccccuussaattiioonn  aaggaaiinnsstt  aa  JJuuddggee,,  aa  MMaaggiissttrraattee,,  aa  CCoouurrtt  

OOffffiicceerr  oorr  aa  llaaww  pprraaccttiittiioonneerr..  

  

2288..  AAnn  AAttttoorrnneeyy  sshhaallll  nnoott  aacccceepptt  aa  rreettaaiinneerr  oorr  aassssiiggnnmmeenntt  iinn  aa  mmaatttteerr  uuppoonn  tthhee  mmeerriittss  ooff  

wwhhiicchh  hhee  pprreevviioouussllyy  aacctteedd  iinn  aa  jjuuddiicciiaall  ccaappaacciittyy  oorr  ffoorr  wwhhiicchh  hhee  hhaadd  ssuubbssttaannttiiaall  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  wwhhiillee  hhee  wwaass  iinn  ppuubblliicc  eemmppllooyymmeenntt.  

  

2299..  AAnn  AAttttoorrnneeyy  sshhaallll  nnoott  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  mmaakkiinngg  aannyy  ppeerrssoonn  uunnaavvaaiillaabbllee  aass  aa  wwiittnneessss,,  

aaddvviissee  oorr  ccaauussee  tthhaatt  ppeerrssoonn  ttoo  sseeccrreettee  hhiimmsseellff  oorr  lleeaavvee  tthhee  jjuurriissddiiccttiioonn  ooff  tthhee  CCoouurrtt..  

  

3300..  AAnn  AAttttoorrnneeyy  sshhaallll  nnoott  ppaayy  oorr  ooffffeerr  ttoo  ppaayy  oorr  aaccqquuiieessccee  iinn  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  ccoommppeennssaattiioonn  

ttoo  aa  wwiittnneessss  ffoorr  ggiivviinngg  eevviiddeennccee  iinn  aannyy  ccaauussee  oorr  mmaatttteerr  ssaavvee  aass  rreeiimmbbuurrsseemmeenntt  ffoorr  

eexxppeennsseess  rreeaassoonnaabbllyy  iinnccuurrrreedd  oorr  aass  rreeaassoonnaabbllee  ffeeee  ffoorr  hhiiss  pprrooffeessssiioonnaall  sseerrvviicceess..  
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3311..  AAnn  AAttttoorrnneeyy  sshhaallll  nnoott  kknnoowwiinnggllyy  uussee  ppeerrjjuurreedd  tteessttiimmoonnyy  ooff  ffaallssee  eevviiddeennccee  oorr  

ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  ccrreeaattiioonn  oorr  uussee  ooff  eevviiddeennccee  wwhhiicchh  hhee  kknnoowwss  ttoo  bbee  ffaallssee..  

  

3322..  ((11))  AAnn  AAttttoorrnneeyy  sshhaallll  nnoott  ccoommmmiitt  aa  bbrreeaacchh  ooff  aann  uunnddeerrttaakkiinngg,,  ggiivveenn  bbyy  hhiimm  ttoo  aa        

JJuuddggee,,  aa  CCoouurrtt  oorr  ootthheerr  ttrriibbuunnaall  oorr  aann  ooffffiicciiaall  tthheerreeooff,,  wwhheetthheerr  ssuucchh  uunnddeerrttaakkiinngg        

rreellaatteess  ttoo  aann  eexxpprreessssiioonn  ooff  iinntteennttiioonn  aass  ttoo  ffuuttuurree  ccoonndduucctt  oorr  iiss  aa  rreepprreesseennttaattiioonn  tthhaatt  aa  

ppaarrttiiccuullaarr  ssttaattee  ooff  ffaaccttss  eexxiissttss..  

  

((22))  AAnn  AAttttoorrnneeyy  sshhaallll  nnoott  kknnoowwiinnggllyy  rreepprreesseenntt  ffaallsseellyy  ttoo  aa  JJuuddggee,,  aa  CCoouurrtt  oorr  ootthheerr  

ttrriibbuunnaall  oorr  ttoo  aann  ooffffiicciiaall  ooff  aa  CCoouurrtt  oorr  ootthheerr  ttrriibbuunnaall,,  tthhaatt  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ssttaattee  ooff  ffaaccttss  

eexxiissttss..  

 

3333..  AAnn  AAttttoorrnneeyy  sshhaallll  kkeeeepp  ssuucchh  aaccccoouunnttss  aass  cclleeaarrllyy  aanndd  aaccccuurraatteellyy  ddiissttiinngguuiisshh  tthhee  ffiinnaanncciiaall  

ppoossiittiioonn  bbeettwweeeenn  hhiimmsseellff  aanndd  hhiiss  cclliieenntt  aass  aanndd  wwhheenn  rreeqquuiirreedd..  

 

3344..  NNootthhiinngg  iinn  ppaarraaggrraapphh  3333  sshhaallll  ddeepprriivvee  aann  AAttttoorrnneeyy  ooff  aannyy  rreeccoouurrssee  oorr  rriigghhtt  wwhheetthheerr  bbyy  

wwaayy  ooff  lliieenn,,  sseett  ooffff,,  ccoouunntteerrccllaaiimm,,  cchhaarrggee  oorr  ootthheerrwwiissee  aaggaaiinnsstt  mmoonniieess  ssttaannddiinngg  ttoo  tthhee  

ccrreeddiitt  ooff  aa  cclliieenntt’’ss  aaccccoouunntt  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  hhiimm..  

 

3355..  AAnn  AAttttoorrnneeyy  sshhaallll  ccoommppllyy  pprroommppttllyy  ttoo  aannyy  lleetttteerr  rreecceeiivveedd  ffrroomm  tthhee  MMaauurriittiiuuss  LLaaww  

SSoocciieettyy  oorr  tthhee  CCoouunncciill  rreellaattiinngg  ttoo  hhiiss  pprrooffeessssiioonnaall  ccoonndduucctt..  

 

3366..  WWhheerree  nnoo  pprroovviissiioonn  iiss  mmaaddee  iinn  tthhiiss  ccooddee  iinn  rreessppeecctt  ooff  aannyy  mmaatttteerr,,  tthhee  rruulleess  aanndd  

pprraaccttiiccee  ooff  tthhee  pprrooffeessssiioonn  wwhhiicchh  ffoorrmmeerrllyy  ggoovveerrnneedd  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  mmaatttteerr  sshhaallll  aappppllyy  ssoo  

ffaarr  aass  pprraaccttiiccaabbllee..  

  

3377..  WWhheerree  iinn  aannyy  ppaarrttiiccuullaarr  mmaatttteerr  eexxpplliicciitt  eetthhiiccaall  gguuiiddaannccee  ddooeess  nnoott  eexxiisstt,,  aann  AAttttoorrnneeyy  

sshhaallll  aacctt  iinn  aa  mmaannnneerr  tthhaatt  pprroommootteess  ppuubblliicc  ccoonnffiiddeennccee  iinn  tthhee  iinntteeggrriittyy  aanndd  eeffffiicciieennccyy  ooff  

tthhee  pprrooffeessssiioonn..  

  

3388..  AAnn  AAttttoorrnneeyy  aaccttiinngg  iinn  bbrreeaacchh  ooff  tthhee  CCooddee  mmaayy  bbee  ssaannccttiioonneedd  bbyy  tthhee  CCoouunncciill  oorr  bbyy  tthhee  

SSuupprreemmee  CCoouurrtt  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee..  

 


