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11..  II nntt rr oodduuzziioonnee  
LLoo  ssccooppoo  ddeell   pprreesseennttee  CCooddiiccee  EEttiiccoo  èè  qquueell lloo  ddii   ffoorrnnii rree  aaii   MMeeddiiaattoorrii   aaccccrreeddii ttaattii   pprreessssoo  ll ’’ OOrrggaanniissmmoo  ddii   
MMeeddiiaazziioonnee  ddeell ll ’’ OOrrddiinnee  ddeeggll ii   AAvvvvooccaattii   ddii   TTeerraammoo  ii   pprriinncciippii   ffoonnddaammeennttaall ii ,,  cchhee  aassssiiccuurriinnoo  llaa  ccoorrrreettttaa  ggeessttiioonnee  
ddeell llee  pprroocceedduurree  sseeccoonnddoo  ggll ii   iimmpprreesscciinnddiibbii ll ii   vvaalloorrii   eettiiccii   ee  ddeeoonnttoollooggiiccii   ssuuii   qquuaall ii   ll ’’ OOrrggaanniissmmoo  ffoonnddaa  llaa  pprroopprriiaa  
ooppeerraa..  
  
II ll   MMeeddiiaattoorree  ddoovvrràà,,  nneell llaa  ssuuaa  qquuaall ii ttàà  ddii   TTeerrzzoo  NNeeuuttrraallee,,  aaiiuuttaarree  llee  ppaarrttii   aadd  iinnddiivviidduuaarree  llaa  ssoolluuzziioonnee  ddeell   
ccoonnff ll ii ttttoo  ffaaccii ll ii ttaannddoonnee  llaa  ccoommuunniiccaazziioonnee,,  pprroommuuoovveennddoo  ii ll   rreecciipprrooccoo  iinntteennddiimmeennttoo,,  aassssiisstteennddoollee  
nneell ll ’’ iiddeennttii ff iiccaazziioonnee  ddeeii   ppoossssiibbii ll ii   ccoommuunnii   iinntteerreessssii   ssoottttoossttaannttii ..  
  
LLaa  MMeeddiiaazziioonnee  èè,,  ppeerr  iinnttrriinnsseeccaa  nnaattuurraa,,  uunnaa  pprroocceedduurraa  eessttrreemmaammeennttee  ff lleessssiibbii llee::  ii   MMeeddiiaattoorrii   aaccccrreeddii ttaattii   pprreessssoo  
ll ’’   ll ’’ OOrrggaanniissmmoo  ddii   MMeeddiiaazziioonnee  ddeell ll ’’ OOrrddiinnee  ddeeggll ii   aavvvvooccaattii   ddii   TTeerraammoo  ddeell ll ’’ OOrrddiinnee  ooppeerraannoo  ppeerr  ffaarr  ssìì  cchhee  llaa  
pprroocceedduurraa  ssiiaa  ii ll   ppiiùù  ppoossssiibbii llee  rriissppoonnddeennttee  aall llee  eessiiggeennzzee  eedd  aaggll ii   iinntteerreessssii   ddeell llee  ppaarrttii ..    
  
II ll   pprreesseennttee  CCooddiiccee  EEttiiccoo  ssii   iinntteennddee  aappppll iiccaabbii llee  nneell   rriissppeettttoo  ddeell llaa  lleeggggee  iinn  ggeenneerraallee..  
  
LL’’ OOrrggaanniissmmoo  ddii   MMeeddiiaazziioonnee  ddeell ll ’’ OOrrddiinnee  ddeeggll ii   aavvvvooccaattii   ddii   TTeerraammoo  aaii   pprroopprrii   MMeeddiiaattoorrii   ddii   iinnffoorrmmaarree  ppeerr  
iissccrrii ttttoo  llaa  ““ CCoommmmiissssiioonnee  ppeerr  llaa  MMeeddiiaazziioonnee””   ddeell ll ’’ OOrrddiinnee,,  qquuaalloorraa  dduurraannttee  llaa  pprroocceedduurraa  iinnssoorrggaannoo  qquueessttiioonnii   
ddii   ccaarraatttteerree  eettiiccoo--ddeeoonnttoollooggiiccoo,,  ccoonnttrraassttaannttii   ccoonn  ii   pprriinncciippii   aaddoottttaattii   nneell   pprreesseennttee  ddooccuummeennttoo..  

22..  RRaaccccoommaannddaazziioonnii   PPrr eell iimmiinnaarr ii     
II ll   MMeeddiiaattoorree  ddeevvee,,  aannzzii ttuuttttoo,,  aassssiiccuurraarrssii   cchhee  llee  ppaarrttii   ssiiaannoo  ccoorrrreettttaammeennttee  iinnffoorrmmaattee  ssuull   ssuuoo  rruuoolloo  ee  ssuull llaa  nnaattuurraa  
ddeell   pprroocceeddiimmeennttoo;;  ddeevvee  aall ttrreessìì  ssiinncceerraarrssii   cchhee  cciiaassccuunnaa  PPaarrttee  ppaarrtteecciippii   aall llaa  pprroocceedduurraa  iinn  mmooddoo  ll iibbeerroo  ee  
vvoolloonnttaarriioo,,  iinn  ssttaattoo  ddii   ppiieennaa  ccaappaaccii ttàà..  IInn  ccaassoo  ccoonnttrraarriioo  lloo  sstteessssoo  ddoovvrràà  ssoossppeennddeerree  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  llaa  
pprroocceedduurraa..  
  
II ll   MMeeddiiaattoorree  ggeessttiissccee  llaa  pprroocceedduurraa  iinn  ccoonnffoorrmmii ttàà  aaii   pprriinncciippii   ddii   rriisseerrvvaatteezzzzaa  ee  ssppeeddii tteezzzzaa..  QQuuaalloorraa  llaa  ddoommaannddaa  
ppeerr  aacccceeddeerree  aall llaa  pprroocceedduurraa  ssiiaa  ffoorrmmuullaattaa  ssuu  iinnvvii ttoo  ddeell   GGiiuuddiiccee,,  ii ll   MMeeddiiaattoorree  ddoovvrràà  pprreell iimmiinnaarrmmeennttee  
aassssiiccuurraarrssii ,,  ccoonn  eessttrreemmaa  ddiissccrreezziioonnee  ee  ccaauutteellaa,,  cchhee  llee  PPaarrttii   vvooggll iiaannoo  pprroocceeddeerree  aall   tteennttaattiivvoo  mmeeddeessiimmoo,,  
aavveennddoonnee  ccoommpprreessoo  ii ll   ssiiggnnii ff iiccaattoo  ee  llee  ff iinnaall ii ttàà..  
  
PPrriimmaa  cchhee  llaa  pprroocceedduurraa  aabbbbiiaa  iinniizziioo,,  ii ll   MMeeddiiaattoorree  ddoovvrràà  pprreennddeerree  vviissiioonnee  ddeeii   ddooccuummeennttii   ffoorrnnii ttii   ddaall llee  ppaarrttii   ppeerr  
ppootteerrssii   aaddeegguuaattaammeennttee  pprreeppaarraarree  ssuull ll ’’ ooggggeettttoo  ddeell llaa  ccoonnttrroovveerrssiiaa..  

33..  RRiisseerr vvaatteezzzzaa  ee  ccoonnff iiddeennzziiaall ii ttàà  
II ll   MMeeddiiaattoorree  èè  tteennuuttoo  aall llaa  mmaassssiimmaa  rriisseerrvvaatteezzzzaa  ee  ttrraatttteerràà  ccoonnff iiddeennzziiaallmmeennttee  ttuuttttee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii   rriicceevvuuttee  
ddaall llee  ppaarrttii   ee  ddaaii   pprrooffeessssiioonniissttii   cchhee  eevveennttuuaallmmeennttee  llee  aassssiissttoonnoo..    
  
NNoonn  ddoovvrraannnnoo  ppeerrttaannttoo  eesssseerree  ooggggeettttoo  ddii   ddiivvuullggaazziioonnee  ::  
--  ii ll   ffaattttoo  cchhee  llaa  pprroocceedduurraa  ssttiiaa  ppeerr  aavveerree  lluuooggoo,,  aabbbbiiaa  lluuooggoo  oo  aabbbbiiaa  aavvuuttoo  lluuooggoo;;  
--  ll ’’ iiddeennttii ttàà  ddeell llee  ppaarrttii   
--  ll ’’ ooggggeettttoo  ddeell llaa  pprroocceedduurraa      



 

--  ttuuttttee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii   rreessee  oorraallmmeennttee  oo  ffoorrnnii ttee  ppeerr  iissccrrii ttttoo  ddaall llee  ppaarrttii   oo  ddaaii   lloorroo  ccoonnssuulleennttii ,,  nnoonncchhéé  ttuuttttee  llee  
rreellaattiivvee  iinnffoorrmmaazziioonnii   ccoonnnneessssee  aall llaa  pprroocceedduurraa  sstteessssaa,,  iinncclluussii   ll ’’ aaccccoorrddoo,,  ii   ssuuooii   tteerrmmiinnii   ee  ccoonnddiizziioonnii ..  

  
II ll   MMeeddiiaattoorree  ssaarràà  ddiissppeennssaattoo  ddaall   ddoovveerree  ddii   rriisseerrvvaatteezzzzaa  ssee::  
--          llee  ppaarrttii   ccoonnccoorrddaannoo  ppeerr  iissccrrii ttttoo  llaa  ddiivvuullggaazziioonnee  
--  llaa  ddiivvuullggaazziioonnee  èè  iimmppoossttaa  ddaall llaa  LLeeggggee    
--  vviieennee  aa  ccoonnoosscceennzzaa  ddii   ccii rrccoossttaannzzee  cchhee,,  ssee  tteennuuttee  rriisseerrvvaattee,,  ccoommppoorrttiinnoo  ggrraavvee  ddaannnnoo  ppeerr  ll ’’ iinnccoolluummii ttàà  

ff iissiiccaa,,  llaa  ssaalluuttee  ee  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddii   uunnaa  ddeell llee  ppaarrttii   oo  ddii   tteerrzzii   
--  rrii ttiieennee  ddii   ddoovveerr  ccoonnffeerrii rree  ccoonn  ii ll   CCoooorrddiinnaattoorree  ddeell llaa  ““ CCoommmmiissssiioonnee  ppeerr  llaa  MMeeddiiaazziioonnee””   ddeell ll ’’ OOrrddiinnee  ppeerr  

cchhiiaarrii rree  qquueessttiioonnii   ddii   ccaarraatttteerree  eettiiccoo  ee//oo  ddeeoonnttoollooggiiccoo..  LLee  ccoommuunniiccaazziioonnii   ddoovvrraannnnoo,,  ccoommuunnqquuee,,  eesssseerree  
ssttrreettttaammeennttee  ccoonnff iiddeennzziiaall ii ..        

  
44..  II mmppaarr zziiaall ii ttàà  
II ll   MMeeddiiaattoorree  ddoovvrràà  eesssseerree  iimmppaarrzziiaallee  nneeii   ccoonnff rroonnttii   ddeell llee  ppaarrttii ,,  aaggeennddoo  ppeerr  ttuuttttaa  llaa  dduurraattaa  ddeell llaa  pprroocceedduurraa  ccoonn  
lleeaall ttàà,,  aasstteenneennddoossii   ddaall   ccoommppiieerree  aattttii   ddiissccrriimmiinnaattoorrii   ee  ddaall ll ’’ eesseerrccii ttaarree  iinnff lluueennzzaa  aa  ffaavvoorree  ddii   uunnaa  ddii   eessssee..    
  
PPeerrttaannttoo,,  qquuaallssiiaassii   qquueessttiioonnee  cchhee  eemmeerrggaa  pprriimmaa  oo  dduurraannttee  llaa  pprroocceedduurraa,,  cchhee  ddeetteerrmmiinnii   uunn  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeell   
MMeeddiiaattoorree  aa  ttii ttoolloo  ppeerrssoonnaallee  ee//oo  ffaacccciiaa  iinnssoorrggeerree  uunn  ccoonnff ll ii ttttoo  ddii   iinntteerreessssii ,,  ssiiaa  eessssoo  aappppaarreennttee,,  ppootteennzziiaallee  oodd  
aattttuuaallee  ee  ddii   qquuaallssiivvooggll iiaa  nnaattuurraa  ((eeccoonnoommiiccaa,,  ppeerrssoonnaallee,,  ccooll llaatteerraallee  eecccc..  eecccc..)),,  ddoovvrràà  eesssseerree  rreessaa  nnoottaa  ppeerr  
iissccrrii ttttoo  aall llee  ppaarrttii   ee  aall llaa  ““ CCoommmmiissssiioonnee  ppeerr  llaa  MMeeddiiaazziioonnee””   ddeell ll ’’ OOrrddiinnee..  
  
IInn  ttaall   ccaassoo  llaa  pprroocceedduurraa  nnoonn  ppoottrràà  iinniizziiaarree  nnéé  pprroosseegguuii rree,,  ssaallvvoo  cchhee  ttuuttttee  llee  ppaarrttii   ccoonnccoorrddiinnoo,,  sseemmpprree  ppeerr  
iissccrrii ttttoo,,  ssuull   ffaattttoo  cchhee  ii ll   ccoonnccii ll iiaattoorree  ppoossssaa  ccoonnttiinnuuaarree  aa  ggeessttii rrllaa..  

55..  RRiissppeett ttoo  ddeell   pprr iinncciippiioo  ddii   vvoolloonnttaarr iieettàà  ddeell ll ’’ AAccccoorr ddoo  ee  ddii   aauuttooddeetteerr mmiinnaazziioonnee  ddeell llee  ppaarr tt ii   

II ll   MMeeddiiaattoorree  ddoovvrràà  sseemmpprree  rriissppeettttaarree  llaa  vvoolloonnttàà  ddeell llee  ppaarrttii   nneell llaa  rriicceerrccaa  ddeell llaa  ssoolluuzziioonnee  ddeell llaa  ccoonnttrroovveerrssiiaa  
aasstteenneennddoossii ,,  nneell   ccoorrssoo  ddeell llaa  pprroocceedduurraa,,  ddaall ll ’’ iinnff lluueennzzaarrllee..  QQuuaallssiiaassii   ppaarrttee  ppuuòò  rrii ttii rraarrssii   iinn  ooggnnii   mmoommeennttoo  ddaall llaa  
pprroocceedduurraa..  
  
TTaallee  pprriinncciippiioo  èè  ffoonnddaammeennttaallee  eedd  iimmpprreesscciinnddiibbii llee  ssaallvvoo  cchhee  rriissuull ttii   eevviiddeennttee  uunn  tteennttaattiivvoo  ddeell llee  ppaarrttii   ddii   vviioollaarree  
llaa  LLeeggggee..  IInn  ttaall   ccaassoo  llaa  pprroocceedduurraa  ddoovvrràà  eesssseerree  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  iinntteerrrroottttaa  eedd  ii ll   MMeeddiiaattoorree  ssaarràà  tteennuuttoo  aadd  
iinnffoorrmmaarree  llaa  ““ CCoommmmiissssiioonnee  ppeerr  llaa  MMeeddiiaazziioonnee””   ddeell ll ’’ OOrrddiinnee..        

66..  RReevvooccaa//RReecceessssoo  ddeell   MM eeddiiaattoorr ee  

II ll   MMeeddiiaattoorree  ppoottrràà  rreevvooccaattoo  ddaall ll ’’ OO..dd..MM..  ddeell ll ’’ OOrrddiinnee  qquuaalloorraa::  
  
--  uunnaa  oo  ppiiùù  PPaarrttii   lloo  rriicchhiieeddaannoo,,  ssppeeccii ff iiccaannddoonnee  llee  rraaggiioonnii   ee  rrii tteennuuttee  ffoonnddaattee  qquueessttee  uull ttiimmee;;    
--  ttuuttttee  llee  PPaarrttii   nnee  ffaacccciiaannoo  ccoonnggiiuunnttaa  rriicchhiieessttaa;;  
--  nnoonn  rriissppeettttii   ii ll   pprreesseennttee  CCooddiiccee  EEttiiccoo;;  
--  llaa  pprroocceedduurraa  vveennggaa  ssttrruummeennttaall iizzzzaattaa  ppeerr  ccoonncclluuddeerree  aaccccoorrddii   ii ll lleeggaall ii ;;  
--  ssoopprraavvvveennggaa  llaa  ssuuaa  iinnccaappaaccii ttàà  ff iissiiccaa  oo  mmeennttaallee;;  
--  iinnssoorrggaannoo  mmoottiivvii   ddii   iinnccoommppaattiibbii ll ii ttàà  ee//oo  ccoonnff ll ii ttttii   ddii   iinntteerreessssii   ccoonn  uunnaa  oo  ppiiùù    ppaarrttii ..  
  
II ll   MMeeddiiaattoorree  ppoottrràà,,  aa  ssuuaa  ddiissccrreezziioonnee,,  rreecceeddeerree  ddaall ll ’’ iinnccaarriiccoo  ssoossppeennddeennddoo  llaa    pprroocceedduurraa  qquuaalloorraa  aacccceerrttii   cchhee::  
  
--  uunnaa  oo  ppiiùù  PPaarrttii   ssttiiaannoo  ssttrruummeennttaall iizzzzaannddoo  llaa  pprroocceedduurraa;;    
--  uunnaa  ddeell llee  PPaarrttii   aaggiissccaa  iinn  mmooddoo  oossttrruuzziioonniissttiiccoo  oo  ii ll lleeccii ttoo..  
  
        


