
Несъвместимости – в отделните държави са в различен обем

2.Нотариуси /Австрия, Белгия, Италия/

3.Лица, упражняващи дейности, които подронват престижа на адвокатската професия /Австрия/

4.Лица, които упражняват производствена или търговска дейност /Белгия, Италия/

5.Друга платена държавна или частна работа /Белгия/ 5.Влязла в сила присъда за извършено престъпление
6.Членство в законодателното тяло /Белгия/ 6.Невменяемост
7.Избиране на лицето за общински съветник по делата, засягащи интересите на дадената община /Белгия/.

8.Прокуристи, търговски посредници или административен управител /Испания/ 8.Промяна на местоживеене /САЩ и Италия/

Временни и дълготрайни пречки за упражняване на адвокатска дейност. Хипотези, при които се погасява правото за 
упражняване на адвокатска дейност

1.Лица, които получават вънаграждение като държавни органи и магистрати, с изключение на преподавателите по 
право. В това число министър-председател, членове кабинет, секретар на Висшия съдебен съвет, други публични 
длъжности и сдържавни длъжности, изрично изброени в закон /Австрия, Белгия, Испания, Италия/. В Италия е 
предвидено изключение /възможност/ за адвокатите да заемат поста министър на правосъдието.

1 Смърт, неправоспособност и/или несъвместимост. Така в Австрия правото за упражняване на адвокатска дейност се 
погасява поради несъвместимост при загуба на гражданство /поданство/. 

2.Липса на застраховка професионална отговорност. В Австрия всеки адвокат е длъжен да съобщи на Комисията към 
адвокатската колегия, че може да покрие евентуалните разходи при иск за вреди чрез застраховка за професионална 
отговорност, преди да започне да упражнява професията си. Ако адвокатът няма такава застраховка, е длъжен да 
прекрати дейността си до сключването на застраховката. Във Великобритания е предвидено заплащане на такса за 
компенсационния фонд Професионална отговорност, от който се обезщетяват клиентите при претърпяна финансова 
загуба от неправомерно поведение на адвоката. Паричните ресурси на Фонд Професионална отговорност се запълват 
от задължителните годишни вноски по договора за застраховка за обезщетение, които баристърите плащат на 
адвокатските колегии. В Република Ирландия  Адвокатскот ообщество формира и поддържа Компенсационен фонд за 
обезщетяване на загуби, причинени от солиситърите. Средствата се събират чрез годишните вноски на солиситърите 
към Компенсационния фонд, чието заплащане е условие за издаване на годишния сертификат за практика на 
солиситъра.

3.Неплащане на членския внос към адвокатската колегия. Във Великобритания това финансово задължение включва 
два елемента: такса за издаване на годишен сертификат за правоспособност и такса за компенсационния фонд 
Професионална отговорност, от който се обезщетяват клиентите при претърпяна финансова загуба от неправомерно 
поведение на адвоката. Паричните ресурси на Фонд Професионална отговорност се запълват от задължителните 
годишни вноски по договора за застраховка за обезщетение, които баристърите плащат на адвокатските колегии.

4.Забрана за упражняване на адвокатска професия, наложена със съдебно решение или с решение на адвокатска 
колегия. Напр. В Испания може да бъде наложена дисциплинарна санкция, придружена със забрана за упражняване 
на адвокатската професия или изключване от колегията.

7.Обявена несъстоятелност. По отношение на адвокат, спрямо който е образувано производство по несъстоятелност, 
комисията към Адвокатскат аколегия може да гласува прекратяване на неговата дейност до постановяване на 
окончателно решение /така в Австрия/.

9.Несъвместимо е упражняване на адвокатската професия пред орган ина съдебната власт, когато работещите в тези 
органи са съпрузи, лица живеещи постоянно без брак или роднини на адвоката по права линия, по съребрена и по 
сватовство до втора степен  включително. В този случай адвокатът би следвало да не поема защитата пред тези 
органи /Испания/. В Испания при наличие на несъвместимости адвокатът е длъжен незабавно да уведоми 
пуправителния орган на колегията и да преустанови упражняването на адвокатска дейност в срок до 30 дни. В противен 
случай се налагат най-тежки дисциплинарни наказания. В Испания по аналогичен начин – при наличие на 
несъвместимост адвокатът е задължен да поиска отписване от адвокатската колегия или ад премине в режим 
„непрактикуващ“ в едномесечен срок от изпадане в несъвместимост.

9.При отказ на адвоката за упражнява професията си. В този случай той не губи правото да възобнови отново дейността 
си /така в Австрия/.

10. В Република Ирландия може да бъде отказано издаване на сертификат за практика, което препятства извършването 
на адвокатска дейност, в следните случаи: ако в продължение на повече от 1 месеца солиситърът не е притежавал 
валиден сертификат /той се издава от регистратора/; когато солиситърът е бил отстранен от практика; когато 
солиситърът е бил зачеркнат от регистъра; солиситърът не притежава сертфикат за практика впродължение на повече 
от 12 месеца след приемането му в адвокатската колегия; притежавайки офис или място за извършване на бизнес на 
повече от едно място солиситърът е бил поканен от Адвокатсктото общество да докаже за тях, че полага за тях трижата 
на дорбия стопанин, но солиситърът не е успял да удовлетвори Адвокатското общество; солиситърът е бил осъден или е 
банкрутирал; солиситърът се е противопоставил на заповед на дисциплинарния комитет, съдържаща нареждане за 
заплащане на парични суми от солиситъра и др.

11.В Испания пречки за упражняване на адвокатска професия могат да бъдат:  физически или умствени недостатъци, 
които по своята интензивност правят невъзможно осъществяването задачата на адвокатската професия; 
неправоспособност или изрична забрана за упражняване на адвокатска професия по силата на съдебно решение или 
решение на колегията................................................................ В Испания има въведени и специални ограничения на 
правоспоспособността в случай че адвокатът нарушава моралните задължения за реклама, като: разкрива директно или 
косвено адвокатска тайна;  подстрекава към конфликти; предлага собствените си услуги пряко или чрез посредник на 
пострадали от катастрофии бедствия; обещава резултати, които не зависят само от действията на 
адвоката;................................................................... В Испания членството в адвокатска колегия се прекратява при следните 
обстоятелства: смърт, по собствено желание, неплащане на членски внос и на всички друг изадължителни такси и 
вноски; влязла в сила присъда, коит оводят до невъзможност за упражняване на професията; наложено дисциплинарно 
наказание „изключване от колегията“


