
Дисциплинарни нарушения Дисциплинарни наказания 

2.Предупреждение /Белгия, Република Ирландия, Финландия/; Писмено предупреждение /Испания/

Дисциплинарни нарушения – всички действия, които противоречат на закон, подзаконов нормативен акт, на правилника на адвокатската 
колегия и на кодексите за професионална етика

1.2.Мъмрене , порицание /Белгия, Великобритания/; Лична забележка /Испания/; Забележка /Финландия/ 

В Белгия – всяко засягане достойноството, честност, добросъвестност и лоялност на адвоката, което компрометира честта на колегията, в 
която той членува, се наказва, напр: ако адвокатът оказва натиск върху своя клиент с цел да го принуди да оттегли отправено до 
председателя на АК оплакване; ако адвокат е придобил от клиент в тежко материално положение блага, които впоследствие му е 
предоставил под формата на заем; ако адвокат приема клиентите си в нетрезво състояние; ако адвокат поиска пари от клиент, като го 
накара да повярва , че ще повлияе на съдията по делото; ако адвокат направи опит за подкуп на вещо лице или на експерт; ако адвокат 
представи на своя клиент неистински документ, удостоверяващ спечелено дело; ако адвокат заведе дело  за развод единствено на базата 
на формални основания; ако адвокат си послужи със способи  исредства с единствената цел да забави или отсрочи делото; ако адвокат 
вкара в заблуждение магистрат и/или ако адвокат прикани клиента си да лъжесвидетелства пред съда;

В Испания дисциплинарните нарушения се делят на особено тежки , тежки и леки. Особено тежки са следните нарушения: нарушаване на 
установените забрани и несъвместимост за упражняване на адвокатска професия; рекламиране на дейността при неспазване на 
установените правила; извършване на измамнически действия при упражняване на професията; действия, които увреждат сериозно 
престижа на професията; употребата на алкохол и наркотици, сериозно пречещи за упражняване на професията; при наличие на наложени 
две предходни санкции за нарушения от същия характер, които не са изтекли; влизане в сила на присъда за умишлено престъпление от 
общ характер; При нарушаване на забраните и несъвместимостите, както и при влизане в сила на присъда за умишлено престъпление от 
общ характер се предвижда изключване от колегията. За останалите нарушения, квалифицирани като тежки , се прилага наказание 
лишаване от право да се упражнява професията от 3 месеца до 2 години. За леките нарушения се налагат дисциплинарните наказания 
лична забележка и писмено предупреждение.

3.Глоба. В Австрия има предвидена глоба за дисциплинарно нарушение от адвокат, както и за лице, което незаконно се назовава адвокат. 
Във Великобританиясъбраната глоба се внася във фонда за възстановяване на изразходваните средства. Във Финландия глоба се налага 
и на лице, което без да е адвокат, използва професионалното звание „адвокат“ в своето наименование или в наименованието на своята 
фирма ил исъобщава своето служебно поприще по начин, който погрешно би могълда предположи, че той е  член на Асоциацията.

В Дания дисциплинарният съд се председателства от съдия от Върховния съд и членовете му са представители на публични професии и 
на правната професия. Председателстващият и заместниците му се назначават от министъра на правосъдието по молба на част 
иорганизации. Оплаквания, свързан ис възнаграждението на адвокатите, се разглеждат от 11-те месни адвокатск иколегии. Технит 
ерешени ямогат да бъдат обжалвани пред дисциплинарния съд.

4.Препоръка за лечение /напр. при алкохолизъм или психологически проблеми/. Така Ввъв великобритания, когато съответния 
компетентен орган /подкомитет към АК/ признае баристър аза виновен в извършване на дисциплинарн онарушение, той може да му 
постави определени условия, при които баристъра може да извършва адвокатск адейност. Такива условия са: да се подложи на 
медицинско лечение, да потърси съветите на психолог, да потърси професионална помощ или да се подложи на лечение при проблеми с 
алкохол или наркотици, да продължи образованието си в специализирани програми, да уведоми партньорите и сътрудниците си за 
наложените наказания, да се среща с представители на адвокатската колегия, да спазва ограниченията относн оклоновете, в които може 
да осъществява правна дейност или другит ему наложени условия, да предприеме специфична форма на контрол, изразяващ а се в 
преподписване на някои документи,да се съгласи с всички други изисквания, смятан иза подподящи при дадените обстоятелства.
5.Задължение за полагане на изпит или за продължаване на образованието /при професионална некомпетентност/, задължение да 
продължи образованието си в специализирани програми, да уведоми партньорите и сътрудниците си за наложените наказания, да се 
среща с представители на адвокатската колегия, да спазва ограниченията относн оклоновете, в които може да осъществява правна 
дейност или другит ему наложени условия, да предприеме специфична форма на контрол, изразяващ а се в преподписване на някои 
документи,да се съгласи с всички други изисквания, смятан иза подподящи при дадените обстоятелства. - вж по-горе уточнението по т.4 
във Великобритания
6.Лишаване от право за упражняване на адвокатска професия /за определен период или завинаги/. В Белгия лишаването от право за 
упражняване на адвокатска професия  е за срок до една година. Лишаването от право да се упражнява адвокатска професия, както и 
заличаването от списъка на колегията се отбелязва в специален регистър, който се води от секретаря на колегията. Във Великобритания 
компетентния орган /подкомисия към АК/ има право да наложи дисциплинарно наказание, като отстрани баристъра от извършване на 
адвокатска дейност за определен период от време или да ограничи неговата дейност, така че да може да практикува само в определени 
клонове на правото . В Испания наказанието лишаване от право да се практикува професията е за срок от 3 месеца до  2 години. То се 
налага за тежки дисциплинарни нарушения. За леките нарушения се налага друг вид санкция – лична забележка или писмено 
предупреждение. 

7.Изключване от колегията / отстраняване от колегията:  В Испания изключване от колегията е вид дисциплинарно наказание. То се налага 
за особено тежк идисциплинарни нарушения като  нарушаване на забраните и несъвместимостите, както и при влизане в сила на присъда 
за умишлено престъпление от общ характер. Във  Финландия отстраняването от колегията също е вид дисциплинарно наказание, което се 
налага при утежняващи обстоятелства на действия в противоречие на професионалната етика или пренебрегване на професионалните 
задължения. Лице, което е отстранено от колегията или е заличено от членство в  Асоциацията на адвокатите във Финландия или 
заличено от регистъра на адвокатите от ЕС като дисциплинарн асанкция може след изтичане на период от 3 години от отстраняването или 
заличаването при кандидатстване отново да бъде прието за член на Асоциацията или да бъде вписано в регистъра на адвокатите от ЕС.
8.Заличаване от списъка на адвокатите и от списъка на стажант – адвокатите /в Белгия е вид наказание/. То се отбелязва в специален 
регистър, който се води от секретаря на колегията. Във Великобритания заличаването на баристъра от списъка на адвокатите също е вид 
дисциплинарно  наказание. В този случай комитет към адвокатскат аколегия има право да придобие собствеността върху офиса на 
адвоката, върху всички документи и преписки ,намиращи се в него, върху банковите му сметки, както и върху документите, намиращи се у 
негови партньори или сътрудници. Също – да придобие всички пари, които баристърът е получил или ще получи вследствие на 
професионалната си дейност. В Република Ирландия солиситърът може да бъде заличен отрегистъра като дисциплинарно наказание при 
извършване на определено дисциплинарно нарушение, при осъждане  за измяна, углавно престъпление и др. В Италия също има 
регламент за дисциплинарно наказание заличаване от списъците на адвокатите. Заличените от списъците могат да възстановят правата 
си след изтичане на 5 години и след реабилитация при евентуална присъда.
9.Разрешаване на адвоката /баристъра/ да напусне адвокатската колегия  при условия, определени от определен орган при АК 
/подкомитет/ с цел избягване на по-тежко наказание /Великобритания/
10.Задължаване на адвоката да поправи вредите, които виновно е причинил другиму, когат объде признат за виновен в извършване на 
дисциплинарно нарушение  /Великобритания/. Задългжение солиситърът да даде обезщетени ена някоя от засегнатите страни 
/Република Ирландия/


