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ÑÒÀÒÈÈ

ÏÀÍÄÅÌÈßÒÀ ÎÒ COVID-19 È ÓÏÐÀÆ Íß ÂÀ ÍÅ ÒÎ 
ÍÀ ÀÄ ÂÎ ÊÀÒ ÑÊÀ ÒÀ ÏÐÎ ÔÅ ÑÈß Â ÃÅÐÌÀÍÈß

Ñèáèëà Èãíàòîâà*

На 13.03.2020 г. по пред ло же ние на Министерския съ вет на 
ос но ва ние чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България 
и във връз ка с раз раст ва ща та се пан де мия от COVID-19 бъл гар-
ският пар ла мент прие Решение за обя вя ва не на из вън ред но по ло-
же ние вър ху те ри то рията на ця ла та стра на, счи та но от 
13.03.2020 г. до 13.04.2020 г. На 3.04.2020 г. от но во по пред ло же-
ние на Министерския съ вет бе ше прието Решение от Народното 
събра ние за удъл жа ва не на сро ка на обя ве но то из вън ред но по ло-
же ние вър ху ця ла та те ри то рия на Република България до 
13.05.2020 го ди на. Вследствие на то ва с ре ше ния на Съдийската 
ко ле гия на Висшия съ де бен съ вет, взе ти с Протокол 
№ 9/15.03.2020 г., Протокол № 10/16.03.2020 г. и др., бе ше спря-
но раз глеж да не то на поч ти всич ки граж дан ски, ад ми нистра тив ни 
и на ка за тел ни де ла с мал ки из клю че ния за бър зи и спеш ни на ка-
за тел ни произ вод ст ва. В пе риода на обя ве но то из вън ред но по ло-
же ние бе ше огра ни чен достъ път до всич ки съ деб ни сгра ди в 
Република България. Всичко то ва ока за съ щест ве но влияние вър-
ху ра бо та та на бъл гар ски те ад во ка ти, които по ве че от два ме се ца 
не мо же ха да упраж ня ват своята про фе сия. Много от бъл гар ски те 
ад во ка ти бя ха ли ше ни от до ход, до ка то в съ що то вре ме про дъл-
жа ва ха да дъл жат запла ща не то на ме сеч ни наеми, оси гу ров ки, 
аван сов да нък и дру ги раз хо ди, свър за ни с упраж ня ва не то на ад-
во кат ска та си ра бо та.

* Адвокат от София и ад во кат от ЕС в Адвокатската ка ма ра – Берлин. Доктор 
по пра во. През 2008 г. участ ва в Програмата за обу че ние на мла ди ад во ка ти в 
Бон, ор га ни зи рана от Германската фон да ция за меж ду на род но прав но сътруд-
ни чест во и Федералната ад во кат ска ка ма ра на Германия. 
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Глобалното разпростра не ние на COVID-19 и пред приети те 
рестрик тив ни мер ки за со циал на дистан ция сре щу разпростра не-
ние то му в Германия се отра зи ха на упраж ня ва не то на ад во кат-
ска та про фе сия, ка то пре дим но бя ха за сег на ти по-мал ки те ад во-
кат ски кан то ри. Най-за сег на ти от кри за та се ока за ха ад во ка ти те, 
поели гри жи те за де ца та си, които вслед ст вие на въ ве де ни те огра-
ни че ния в Германия не мо же ха да по се ща ват дет ски гра ди ни и 
учи ли ща. Работата на съ ди ли ща та в Германия не бе ше пре уста-
но ве на, но се про веж да ха пре дим но съ деб ни за се да ния по ня кои 
бър зи ад ми нистра тив ни и на ка за тел ни произ вод ст ва. Получа ва-
нето и изпра ща не то на съ деб ни кни жа не бе ше огра ни че но, тъй 
ка то от го ди ни в Германия фак сът е ос нов но сред ст во за ко му ни-
ка ция меж ду ад во ка ти те и съ ди ли ща та. Адвокатите имат и въз-
мож ност да изпол з ват спе циал ни те си ад во кат ски по щи. От 
1.01.2018 г. все ки ад во кат е длъ жен да при те жа ва то ва тех ни ческо 
сред ст во за ко му ни ка ция, чрез което по елек тро нен път се изпра-
ща и по лу ча ва ко респон ден цията със съ да.

Настоящата ста тия пред ста вя накрат ко въ ве де ни те огра ни-
чи тел ни мер ки сре щу разпростра нение то на COVID-19 в Герма-
ния и отра же нието им вър ху упраж ня ва не то на ад во кат ска та про-
фе сия, въз мож ност та за по лу ча ва не на спеш на без въз мез д на дър-
жав на по мощ от ад во ка ти те, как то и ра бо та та на Федералната ад-
во кат ска ка ма ра за под по ма га не на ад во ка ти те в Германия по вре-
ме на пан де мията от COVID-19.

1. Ограничителните мер ки в Германия сре щу разпростра-
не нието на COVID-19

На 17.03.2020 г. Институтът „Робърт Кох“1 опо вести, че 
запла ха та за здра ве то на на се ле нието на Германия от пре да ва не 
на ви ру са COVID-19 се е уве ли чи ла от „зна чи тел на“ на „ви со ка“. 
Затова бя ха ини циира ни съв мест ни кон сул та ции меж ду фе де рал-
но то пра ви тел ст во и пра ви тел ст ва та на 16-те фе де рал ни про вин-
ции на Германия. Междувременно на 18.03.2020 г. кан ц ле рът 
Ангела Меркел напра ви те ле ви зион но обръ ще ние към на цията, в 

1 Институтът „Робърт Кох“ (Robert Koch-Institut-RKI) е на ционал ният ор ган 
за пре вен ция на за раз ни бо лести и за ран но от кри ва не и пре дот вра тя ва не на 
разпростра не нието на ин фек ции. За та зи цел ин сти ту тът про веж да епи де миоло-
гич ни и ла бо ра тор но ба зи ра ни ана ли зи и из вър ш ва науч ни из след ва ния за при-
чи на та, диаг ности ка та и про фи лак ти ка та на за раз ни те за бо ля ва ния. 
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което бе ше ак цен ти ра но вър ху гри жа та на Германия ка то фе де ра-
ция да бъ де опа зен все ки жи вот, тъй ка то все ки чо век има зна че-
ние. Изтъкната бе ше го тов ност та на дър жа ва та да под по мог не 
пред приема чи те и ра бо те щи те при въз ник на ли те ико но ми чески 
огра ни че ния.2 Въз ос но ва на про ве де ни те кон сул та ции на 
22.03.2020 г. кан ц ле рът на Германия Ангела Меркел опо вести, че 
след ва да бъ дат въ ве де ни огра ни чи тел ни мер ки на те ри то рията 
на фе де ра цията, свър за ни със забра на за кон так ту ва не на по ве че 
от два ма ду ши (с из клю че ние на чле но ве те на ед но домакинство), 
спаз ва не на дистан ция от 1,5 м, зат ва ря не на всич ки за ве де ния за 
хра не не (с въз мож ност за из вър ш ва не на достав ки за до маш на 
консумация) и др. Изрично бе ше под чер та но, че оста ват раз ре ше-
ни пъ ту ва не то към ра бо та, спеш на та по мощ, па за ру ва не то, по се-
ще нията при ле кар, участието в сре щи, по ла га не то на на ле жа щи 
изпи ти, оказ ва не то на по мощ на дру ги го, ин ди ви ду ал ни те спор-
то ве и упраж не нията на чист въз дух, как то и дру ги не об хо ди ми 
дейности. По си ла та на § 28–32 от Федералния за кон за пре дот-
вра тя ва не и кон трол на ин фек циоз ни те за бо ля ва ния при хо-
ра та3, да ва щи пра во на вся ка от 16-те про вин ции на Герма ния да 
пред приема под хо дя щи мер ки и забра ни при бор ба та със за раз ни-
те бо лести, ос вен мер ки те на фе де рал но ни во от 22.03.2020 г. 
про вин циите въ ве до ха свои соб ст ве ни огра ни чи тел ни мер ки, 
свър за ни със забра на за кон так ту ва не, с дейност та на хра ни тел-
ни те ма га зи ни, учи ли ща та, дет ски те гра ди ни и др.

След обя ве ни те огра ни че ния на те ри то рията на фе де ра цията 
от 22.03.2020 г. в Бундестага на Германия за поч на об съж да не то 
на общ па кет от мер ки за бор ба та сре щу после ди ци те на пан-

2 Вж. по-под роб но за те ле ви зион но то обръ ще ние към на цията на Ангела 
Мер кел Игнатова, С. COVID-пан де мията и как се спра вят с нея в Германия. 
Ограничителните мер ки във връз ка с ко ро на ви руса. Спешна без въз мез д на по-
мощ на фе де рал но и про вин циал но ни во. – Общество и пра во, 2020, № 3–4, 
34–35. 

3 Федералният за кон за пре дот вра тя ва не и кон трол на ин фек циоз ни те за бо ля-
ва ния при над ле жи към т.нар. съв мест но за ко но да тел ст во, да ва що пра во на про-
вин циите на Германия да приемат за ко но да тел ни ак то ве при усло вие и до та ка-
ва сте пен, до кол ко то фе де ра цията не упраж ня ва своите за ко но да тел ни пра во мо-
щия в съ ща та област (чл. 72 от Основния закон). Вж. по-под роб но за из клю чи-
тел но то и съв мест но то за ко но да тел ст во в Германия Игнатова, С. Цит. съч., 
35–36. 
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де мията от ко ро на ви рус, включ ващ приема не то на за ко но да тел-
ни ак то ве, които да уре дят ня кои после ди ци от въ ве де ни те огра-
ни че ния и да пред ви дят до пъл ни тел ни сред ст ва за под кре па на 
ико но ми ка та на Германия. В то зи общ па кет бе ше вклю чен и 
Законът за из ме не ние на дър жав ния бю джет на Германия за 
2020 го ди на. Федералното пра ви тел ст во пред ло жи до пъл ва не на 
раз хо ди те с об що 122 487 ми лиар да евро, които да покрият въз-
ник на ли те нуж ди на здрав на та систе ма, как то и после ди ци те от 
пан де мията за ико но ми ка та, пред приятията и заетост та. Така раз-
хо ди те на фе де ра цията за 2020 г. бя ха уве ли че ни от 362 ми лиар да 
евро на 484 487 ми лиар да евро. Законът за из ме не ние на дър жав-
ния бю джет на Германия за 2020 го ди на бе ше об съ ден и приет от 
Бундестага и Бундесрата и на 27.03.2020 г. бе ше публи ку ван във 
„Федералния вест ник“ на Германия.

Въз ос но ва на про ве де на те ле фон на кон фе рен ция на 
6.05.2020 г. меж ду кан ц ле ра на Германия Ангела Меркел и пред-
ста ви те ли на про вин циал ни те пра ви тел ст ва на те ри то рията на ця-
ла та фе де ра ция про дъл жи ха своето дейст вие след ни те огра ни че-
ния: спаз ва не то на дистан ция от 1,5 м, за дъл жи тел но то но се не на 
за щит ни маски на об щест ве ни места, заповедта за огра ни ча ва не 
на кон так ти те бе ше удъл же на до 5.06.2020 г., ка то след то ва бе 
раз ре шен престоят на публич ни места на ли ца та от ед но до ма-
кин ст во, как то и от още ед но до ма кин ст во. В слу чай на на раст ва-
не на броя на за ра зе ни те ли ца след ва да бъ дат взе ти не за бав ни 
мер ки. В слу чай че бъ дат уста но ве ни по ве че от 50 за ра зе ни ли ца 
на 100 000 ли ца в рам ки те на 7 дни, про вин циите съв мест но със 
съ от вет ни те здрав ни служ би след ва да имат кон цеп ция за въ веж-
да не на огра ни че ния. Здравните служ би на про вин циите след ва 
да ин фор ми рат за то ва Института „Робърт Кох“. Допълнително 
бе постиг на то спо ра зу ме ние4, че вся ка про вин ция е от го вор на за 
посте пен но то въз ста но вя ва не на дейности те, които пър во на чал но 
са би ли забра не ни на те ри то рията на ця ла та фе де ра ция на 
22.03.2020 го ди на. Например про вин циите са от го вор ни за посте-

4 Всички ре ше ния от про ве де на та те ле фон на кон фе рен ция на 6.05.2020 г. 
меж ду кан ц ле ра на Германия Ангела Меркел и пред ста ви те ли на про вин циал-
ни те пра ви тел ст ва може да бъ дат ви де ни на ад рес: https://www.bundesregierung.
de/resource/blob/973812/1750978/fc61b6eb1fc1d398d66cfea79b565129/2020-
05-06-beschluss-mpk-data.pdf?download=1. 
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пен но то от ва ря не на ресто ран ти те и ту ристи чески те обек ти (хо-
те ли, пан сиони и ва кан цион ни жилища) при спаз ва не на хи гиен-
ни те изиск ва ния и спаз ва не на дистан ция, за което ще бъ де взе то 
ре ше ние на кон фе рен ция на ми нистри те на ико но ми ка та на про-
вин циите. Провинциите са от го вор ни за посте пен но то от ва ря не 
на те атри те, опе ри те, кон цер т ни те за ли и ки ната при спаз ва не на 
хи гиен ни те изиск ва ния и спаз ва не на дистан ция, за което ще се 
взе ме ре ше ние на кон фе рен ция на ми нистри те на кул ту ра та на 
про вин циите. Големите съ би тия ка то фести ва ли, спор т ни съ би-
тия, кон цер ти и др. са забра не ни, ка то с оглед на ви со кия риск от 
за ра зя ва не с ко ро на ви рус то ва след ва да бъ де спаз ва но по не до 
31.08.2020 г., и др. Така напри мер с ре ше ние от 9.06.2020 г. пра-
ви тел ст во то на Баден-Вюртемберг прие из ме не ние в Наредбата 
за мер ки те за за щи та сре щу разпростра нение то на ко ро на ви рус5, 
което вли за в си ла на 10.06.2020 г. и съ от вет но на 15.06.2020 го-
ди на.

2. Съдебната систе ма в Германия по вре ме на пан де мията 
от COVID-19

Ограниченията сре щу разпростра нение то на COVID-19 на 
те ри то рията на фе де ра цията за сег на ха съ деб на та систе ма на 
Германия. В сгра ди те на съ ди ли ща та бе ше въ ве ден огра ни чен 
достъп, ка то в ня кои съ ди ли ща се изиск ва ше по пъл ва не то на фор-
му ляр за достъп с дан ни за ли це то, което вли за в съ да.

Комуникацията меж ду съ ди ли ща та и ад во ка ти те не бе ше на-
ру ше на, тъй ка то, как то бе ше по со че но, изпра ща не то и по лу ча ва-
не то на съ деб ни кни жа в Германия се из вър ш ва по факс, а съ що и 
чрез спе циал на та ад во кат ска по ща. Наред с то ва сре щу запла ща-
не на так са (око ло 12 евро) и за дъл же ние за връ ща не в опре де лен 
срок е въз мож но съ деб на та до ку мен та ция (делото) да бъ де изпра-
те на до кан то ра та на ад во ка та. До затруд не ния не се стиг на и по-
ра ди то ва, че от 1.01.2018 г. всич ки гер ман ски съ ди ли ща с из клю-
че ние на Федералния кон сти ту ционен съд на Германия са за дъл-
же ни да осъ щест вя ват ко му ни ка цията си по елек тро нен път.

5 Наредбата за мер ки те за за щи та сре щу разпростра нение то на ко ро на ви рус 
на Баден-Вюртемберг мо же да бъ де ви дя на на ад рес: https://www.baden-wuert-
temberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-
landes-baden-wuerttemberg/. 
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Съгласно чл. 97, ал. 1 от Основния за кон на Германия съ-
диите са не за ви си ми. Съобразно прин ци па за не за ви си мост та 
на съ да все ки съ дия в Германия сам ре ша ва въпро са за про веж да-
не то на съ деб ни те за се да ния. Работата на съ ди ли ща та не бе ше 
пре уста но ве на, но по ве че то съ ди ли ща про веж дат съ деб ни за се да-
ния пре дим но са мо по ня кои бър зи ад ми нистра тив ни6 и на ка за-
тел ни произ вод ст ва. По от но ше ние на граж дан ски те произ вод ст-
ва съ деб ни те за се да ния се пре на соч ва ха за ме сец юли 2020 го ди-
на. Следва оба че да се има пред вид, че Гражданският про це су-
ален ко декс на Германия пред виж да из клю че ние от т.нар. прин-
цип за уст ност на про це са (Grundsatz der Mündlichkeit). Според 
§ 128, абз. 2 от Гражданския про це су ален ко декс на Германия при 
постиг на то съгла сие меж ду стра ни те съ дът мо же да поста но ви 
ре ше ние без уст но раз глеж да не на де ло то, т.е. без явя ва не в съ да. 
Това на прак ти ка се из вър ш ва чрез раз мя на на съ деб ни кни жа 
меж ду стра ни те, която се осъ щест вя ва чрез съ да най-ве че по факс 
или съ от вет но чрез спе циал на та ад во кат ска по ща. Наред с то ва 
съглас но § 128а от Гражданския про це су ален ко декс на Германия 
съ деб но то за се да ние мо же да бъ де про ве де но и чрез ви де окон фе-
рен ция – по мол ба на стра ни те или по разпо реж да не на съ да. При 
те зи усло вия въпре ки въ ве де ни те огра ни че ния във връз ка с пан-
де мията в Германия достъ път на ад во ка ти те до съ да на прак ти ка 
не бе ше огра ни чен.

Междувременно по по вод на въ ве де ни те огра ни че ния в 
Германия пре зи ден тът на Федералната ад во кат ска ка ма ра д-р 
Улрих Веселс при зо ва да бъ де га ран ти ран достъ път до пра во съ-
дие с оглед на спаз ва не то на прин ци па за пра во ва та дър жа ва, тъй 
ка то ад во ка ту ра та има ос нов но зна че ние за функ циони ра не то на 
вър хо вен ст во то на за ко на ка то пред постав ка за функ циони ра не то 
на кон сти ту цион на та дър жа ва.7

6 Например жал би сре щу въ ве де ни те огра ни чи тел ни мер ки във връз ка с пан-
де мията от COVID-19 и др. 

7 Прессъобщение на уеб сай та на Федералната ад во кат ска ка ма ра на 
Германия: https://www.brak.de/fuer-journalisten/pressemitteilungen-archiv/2020/
presseerklaerung-06-2020/. 
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3. Безвъзмездна фи нан со ва по мощ за ад во ка ти те във 
връз ка с пан де мията от COVID-19 и обез ще те ния по Закона за 
пре дот вра тя ва не и кон трол на ин фек циоз ни те за бо ля ва ния 
при хо ра та

Наложените мер ки на фе де рал но и про вин циал но ни во, 
свър за ни с пан де мията, съз да до ха затруд не ния в ико но ми ка та на 
Германия. Това най-ве че се отра зи на са мостоятел но заети те ли-
ца, мал ки те пред приятия, ли ца та, упраж ня ва щи сво бод на про фе-
сия (адвокатите), ар тисти те и зе ме дел ски те произ во ди те ли. 
Криза та за сег на пре дим но по-мал ки те ад во кат ски кан то ри, как то 
и ад во ка ти те с де ца, които не мо же ха да по се ща ват дет ски те гра-
ди ни или учи ли щата. Въведените огра ни че ния за со циал на 
дистан ция по ро ди ха ек зистен циал ни пробле ми при ад во ка ти те 
по ра ди сри ва в при хо ди те от хо но ра ри, до ка то в съ що то вре ме те 
тряб ва ше да изпла щат раз лич ни те ку щи раз хо ди.

Затова на 23.03.2020 г. фе де рал но то пра ви тел ст во на Герма-
ния прие ре ше ние за от пуска не на спеш на без въз мез д на по мощ за 
мал кия биз нес от всич ки сек то ри на ико но ми ка та, за са мостоятел-
но заети те ли ца, сво бод ни те про фе сии (вклю чи тел но адвокатите), 
ар тисти те и зе ме дел ски те произ во ди те ли в раз мер до 50 ми лиар-
да евро, която да ги под по мог не за пла ща не на наеми, ли зинг и 
дру ги опе ра тив ни раз хо ди. Бундестагът и Бундесратът об съ ди ха 
ре ше нието за спеш на по мощ заед но с въпро са за про ме ни в дър-
жав ния бю джет на Германия, ка то це лият па кет от мер ки за спеш-
на по мощ бе ше приет от Бундестага и Бундесрата на 27.03.2020 г.

Средствата за спеш на та дър жав на по мощ в раз мер на 50 ми-
лиар да евро бя ха оси гу ре ни от Банката за раз ви тие на Герма-
ния. Това е най-го ля ма та на ционал на банка за раз ви тие в све та и 
тре та та по го ле ми на банка в Германия по от но ше ние на об щи те 
ак ти ви.

Федералното Министерство на ико но ми ка та и Министерст-
вото на фи нан си те се до го во ри ха с фе де рал ни те про вин ции за 
сключ ва не то на ад ми нистра тив но спо ра зу ме ние, ка то Бавария – 
която е настоящ пред се да тел на кон фе рен цията на ми нистър-
пред се да те ли те на 16-те фе де рал ни про вин ции – ко ор ди ни ра ше 
пре го во ри те от стра на на фе де рал ни те про вин ции. В ад ми нистра-
тив но то спо ра зу ме ние бя ха уре де ни въпро си те за изпла ща не то на 
сред ст ва та за спеш на без въз мез д на по мощ. Средствата от фе де-
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рал ния фонд за по мо щи бя ха на разпо ло же ние от 30.03.2020 г. 
Кандидати за от пуска не на спеш на по мощ от фе де ра цията мо же-
ха да бъ дат са мостоятел но заети те ли ца, ли ца та, упраж ня ва щи 
сво бод на про фе сия (вклю чи тел но адвокатите), ар тисти те, мал ки 
пред приятия, вклю чи тел но зе ме дел ци те с до 10 слу жи те ли, които 
имат постоян на ико но ми чески ак тив на дейност на те ри то рията на 
Германия или мест но се да ли ще и са ре гистри ра ни в да нъч ни те 
служ би.

Спешната по мощ бе ше пред наз на че на за оси гу ря ва не на 
ико но ми ческо то съ щест ву ва не на кан ди да та и за пре одо ля ва не на 
затруд не нията, въз ник на ли в ре зул тат на кри за та с ко ро на ви-
руса. Кандидатите от всич ки ико но ми чески сек то ри, които имат 
до 5 слу жи те ли, мо же ха да кан ди датст ват за ед нократ на без въз-
мез д на по мощ до 9000 евро за три ме се ца, а пред приятията с до 
10 слу жи те ли – за ед нократ на без въз мез д на по мощ до 15 000 
евро, съ що за три ме се ца.

Изискваше се кан ди да тът за спеш на по мощ да не е имал фи-
нан со ви затруд не ния към 31.12.2019 го ди на. Заявлението се по-
да ва ше по елек тро нен път, ка то в не го из рич но след ва ше да се 
от бе ле жи, че по пъл ва не то на не вяр на ин фор ма ция е свър за но с 
на ка за тел ноправ ни после ди ци. Срокът за кан ди датст ва не бе ше 
до 31.05.2020 го ди на.

Наред с то ва 16-те фе де рал ни про вин ции на Германия пред-
ви ди ха и пре доста вя не то на без въз мез д на по мощ на про вин циал-
но ни во.8 Всяка про вин ция са ма опре де ля ше раз ме ра на по мощ та. 
Възможно бе ше фе де рал на та по мощ да се ком би ни ра с по мощ от 
съ от вет на та про вин ция, но в слу чай че е на ли це свръх по мощ, тя 
след ва ше да бъ де въз ста но ве на. В нем ски те ме дии се появи ин-
фор ма ция, че са уста но ве ни из ма ми във връз ка с пре доста вя не то 
на спеш на по мощ и се из вър ш ва раз след ва не от ком пе тент ни те 
ор га ни.9 Така напри мер бер лин ска та кри ми нал на служ ба разпро-
стра ни прес съ об ще ние, че из вър ш ва раз след ва не на 41 из ма ми, 
свър за ни с пре доста ве на спеш на по мощ на те ри то рията на 
Берлин.10

8 Вж. по-под роб но за от пус на ти те без въз мез д ни по мо щи на про вин циал но 
ни во Игнатова, С. Цит. съч., 47–49. 

9 Информация от уеб сай та на об щест ве на та ме дия ARD: https://www.tagess-
chau.de/investigativ/ndr-wdr/corona-betrug-101.html. 

10 Информация от уеб сай та на вест ник „Берлинер цайтунг“: https://www.bz-



11Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 7/2020

На 17.06.2020 г. Федералната ад во кат ска ка ма ра публи ку ва 
на уеб сай та си ин фор ма ция, под гот ве на от ко ми сията по со циал-
но пра во11 към ка ма ра та, че спо ред Федералния за кон за пре-
дот вра тя ва не и кон трол на ин фек циоз ни те за бо ля ва ния при 
хо ра та ад во ка ти те, за сег на ти от пан де мията от ко ро на ви руса, мо-
гат да по лу чат два ви да обез ще те ния. Първото обез ще те ние е за 
за гу ба на пе чал ба по ра ди ка ран ти на или забра на за ра бо та. 
Второто обез ще те ние е за за гу ба на пе чал ба от стра на на ро ди те-
ли те по ра ди зат ва ря не на дет ски те гра ди ни или учи ли ща та. 
Публикувани са ад ре си те на ин сти ту циите във всич ки фе де рал ни 
про вин ции на Германия, къ де то мо же да бъ дат по да де ни за явле-
ния от ад во ка ти те за изпла ща не на обез ще те ния по то зи за кон, 
как то и ин фор ма ция за въз мож ност та в ня кои про вин ции за явле-
нията да бъ дат по да де ни он лайн.

На 22.04.2020 г. на уеб сай та на Федералната ад во кат ска ка-
ма ра бя ха публи ку ва ни дан ни от про ве де на сред ад во ка ти те анке-
та за въз дейст вието на пан де мията от ко ро на ви рус вър ху ад во ка-
ту ра та в Германия.12 В анке та та са участ ва ли 14 489 ад во ка ти, ка-
то най-мно го ад во ка ти са от след ни те про вин ции – Северен Рейн-
Вестфалия – 4406 ад во ка ти, Бавария – 3129 ад во ка ти, и Баден-
Вюртемберг – 1837 ад во ка ти. Анкетата съ дър жа  след ни те въпро-
си: Имате ли от на ча ло то на пан де мията от ко ро на ви руса зна чи-
тел но по-мал ко клиен ти?; Имате ли де ца, за които е след ва ло да 
се гри жи те във връз ка с въ ве де ни те огра ни че ния?; Канди дат-
ствали ли сте за спеш на без въз мез д на по мощ? и др. В бр. 3 от 
юни 2020 г. на спе циали зи ра на та бро шу ра BRAK Magazin13 към 
из да нието „Новини от Федералната ад во кат ска ка ма ра, спи са ние 
за ад во кат ска та про фе сия“ е публи ку ван ана ли зът на ад во кат 
Стефани Бойрих за ре зул та ти те от про ве де на та през април 2020 г. 

berlin.de/berlin/landeskriminalamt-ist-41-betruegern-der-corona-selbsthilfe-auf-der-
spur. 

11 Информация от Комисията по со циал но пра во на Федералната ад во кат ска 
ка ма ра: https://www.brak.de/w/fi les/newsletter_archiv/berlin/2020/2020_219anlage.
pdf. 

12 Анкетата мо же да бъ де ви дя на на уеб сай та на Федералната ад во кат ска ка-
ма ра на Германия: https://www.brak.de/w/fi les/00_startseite/covid19/2020_04_20_
gesamtergebnis_umfrage_coronakrise_brak.pdf.

13 Beyrich, S. Corona – Ausblick und Rückblicken in Zahlen. – BRAK Magazin, 
Ausgabe 3/2020, 4–5.
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анке та. Според ав то рката дан ни те от анке та та со чат, че пред-
приети те дейст вия от Федералната ад во кат ска ка ма ра на Герма-
ния са би ли не об хо ди ми. В ана ли за е по со че но, че спо ред 2/3 от 
участ ва ли те в анке та та ад во ка ти броят на клиен ти те е на ма лял 
вслед ст вие на пан де мията от ко ро на ви руса, ма кар то ва да не е за-
сег на ло всич ки области на пра во то. В анке та та 19 % от участ ва-
ли те ад во ка ти са по со чи ли, че след настъп ва не то на пан де мията 
са про дъл жи ли да имат съ щия брой клиен ти, 17,36 % от участ ва-
ли те ад во ка ти са има ли 50 % по-мал ко клиен ти в срав не ние с пре-
диш ни те 6 ме се ца, 16,96 % са има ли 75 % по-мал ко клиен ти и 
7,97 % не са има ли ни то един клиент от на ча ло то на кри за та. 
44,6 % от участ ни ци те в анке та та са за яви ли, че са кан ди датст ва-
ли или имат на ме ре ние да кан ди датст ват за спеш на без въз мез д на 
по мощ. На въпро са ко га смя тат, че ще бъ дат пре одо ле ни ико но-
ми чески те после ди ци, 36,98 % от участ ни ци те в анке та та са от го-
во ри ли, че после ди ци те ще може да бъ дат пре одо ле ни в рам ки те 
на 6 ме се ца, 23,88 % от участ ни ци те смя тат, че то ва ще ста не в 
рам ки те на око ло ед на го ди на, а 4,35 % от го ва рят, че то ва ще ста-
не в рам ки те на две го ди ни. В публи ку ва ния ана лиз е спо ме на то, 
че през след ва щи те сед ми ци ще бъ де напра вен ана лиз да ли оцен-
ка та на анке ти ра ни те за пре одо ля ва не то на кри за та е би ла пра-
вил на. В заклю че нието на ана ли за е по со че но, че Федералната ад-
во кат ска ка ма ра пред виж да да про ве де послед ва ща анке та за оце-
ня ва не на отра же нието на пан де мията от ко ро на ви руса вър ху ра-
бо та та на ад во ка ти те, за да бъ дат пред приети съ от вет ни дейст вия.

4. Дейност на Федералната ад во кат ска ка ма ра по вре ме на 
пан де мията от COVID-19

От са мо то на ча ло на въ веж да не то на огра ни че нията на фе де-
рал но и про вин циал но ни во сре щу разпростра нение то на 
COVID-19 в Германия на уеб сай та на Федералната ад во кат ска ка-
ма ра бе ше съз да ден спе циален раз дел „Коронавирус“14. Този раз-
дел съ дър жа под роб на ин фор ма ция, която под по ма га ад во ка ти те 
при ра бо та та им в усло вията на въз ник на ла та кри за.

Публикувани са всич ки при ло жи ми за ко но да тел ни ак то ве 
от нос но въ ве де ни те огра ни че ния на фе де рал но и про вин циал но 

14 Разделът „Коронавирус“ на уеб сай та на Федералната ад во кат ска ка ма ра 
мо же да бъ де ви дян на ад рес: https://www.brak.de/die-brak/coronavirus/. 
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ни во във връз ка с COVID-19. Публикувани са и всич ки огра ни чи-
тел ни мер ки на фе де рал но ни во, как то и всич ки ак то ве, с които са 
пред приети огра ни чи тел ни мер ки от ком пе тент ни те ор га ни в 
16-те фе де рал ни про вин ции на Германия.

Представени са и пред приети те от стра на на Европейския 
съ юз дейст вия във връз ка с пан де мията от COVID-19, ка то напри-
мер дейност та на Европейската ко ми сия по под гот вя не то на но ви 
за ко но да тел ни ак то ве, стра те гии, пре по ръ ки и др.

В то зи раз дел са публи ку ва ни ра зяс не ния под загла вие „Най-
често за да ва ни въпро си за ко ро на ви руса“, под гот ве ни от Адвокат-
ската ка ма ра – Мюнхен15, които съ дър жат от го вор на над 20 
въпро са, свър за ни с упраж ня ва не то на ад во кат ска та про фе сия в 
усло вията на въ ве де ни те огра ни че ния – напри мер ра зяс не ние от-
нос но въз мож ност та ком пе тент ни те ор га ни (съглас но Федералния 
за кон за пре дот вра тя ва не и кон трол на ин фек циоз ни те за бо ля ва-
ния при хората) да изиск ват ин фор ма ция от ад во ка та от нос но не-
гов клиент и кон ф лик та с ад во кат ска та тай на и др.

На уеб сай та на Федералната ад во кат ска ка ма ра ежед нев но 
се ак ту али зи ра съ деб на та прак ти ка на Федералния кон сти ту цио-
нен съд на Германия и на ад ми нистра тив ни те съ ди ли ща на от дел-
ни те про вин ции по оспор ва не то на ак то ве те за на ла га не на огра-
ни чи тел ни мер ки във връз ка с разпростра ня ва не то на COVID-19.16

Публикувани са и ста но ви ща та на ка ма ра та от нос но об съж-
да ни за ко нопроек ти, свър за ни с ре ша ва не то на после ди ци те от 
COVID-19 в Бундестага, и пис ма на пре зи ден та на Федералната 
ад во кат ска ка ма ра на Германия д-р Улрих Веселс до кан ц ле ра 
Ангела Меркел и ня кои фе де рал ни ми нистер ст ва.

На 17.06.2020 г. Федералната ад во кат ска ка ма ра публи ку ва 
на уеб сай та си ста но ви ще17 във връз ка с под гот вен от фе де рал на-

15 По дан ни на Федералната ад во кат ска ка ма ра в Адвокатската ка ма ра – 
Мюнхен, към 1.01.2020 г. чле ну ват око ло 22 269 ад во ка ти. Това е най-го ля ма та 
ад во кат ска ка ма ра в Германия: https://brak.de/w/fi les/04_fuer_journalisten/statis-
tiken/2020/mitgliederstatistik_2020.pdf. 

16 Уебсайт на Федералната ад во кат ска ка ма ра на Германия, съ дър жащ ак ту-
ал на съ деб на прак ти ка във връз ка с пан де мията от СОVID-19: https://www.brak.
de/die-brak/coronavirus/corona-und-die-justiz/rechtsprechungsuebersicht/. 

17 Stellungnahme Nr. 26/2020, Juni 2020, Sicherung der Funktionsfähigkeit der 
Gerichte während einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite: https://brak.de/
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та про вин ция Шлезвиг-Холщайн за ко нопроект с наиме но ва ние 
„Закон за съ деб ни те произ вод ст ва по вре ме на епи де мия“18, имащ 
за цел да оси гу ри функ циони ра не то на съ ди ли ща та до ри и по вре-
ме на епи де мич на си ту ация с на циона лен об хват. Според Феде-
рал ната ад во кат ска ка ма ра за ло же на та в за ко нопроек та кон цеп-
ция има сми съл, за що то си поста вя за цел да се пре дот вра ти за ба-
вя не то на съ деб ни те произ вод ст ва по вре ме на пан де мия, тъй ка-
то имен но тър се щи те за щи та мо гат да ста нат жер т ва на то ва. В 
ста но ви ще то си Федералната ад во кат ска ка ма ра под роб но раз-
глеж да пред ло же ни те про це дур ни пра ви ла и от пра вя ре ди ца кри-
тич ни бе леж ки. Като клю чов проблем се из тък ва, че съ деб на та 
власт не е адек ват но тех ни чески обо руд ва на и често не изпол з ва 
съ щест ву ва щи те въз мож ности за елек трон на обра бот ка на до ку-
мен ти или файло ве. В под го тов ка та на ста но ви ще то са участ ва ли 
ре ди ца ко ми сии към Федералната ад во кат ска ка ма ра: Комисията 
по граж дан ско про це су ал но пра во, Комисията по со циал но пра во, 
Комисията по се мей но и наслед ст ве но пра во, Комисията по не-
състоятел ност, Комисията по да нъч но пра во, Комисията по ад ми-
нистра тив но пра во, Комисията по за щи та на лич ни те дан ни и 
др. На уеб сай та на Федералната ад во кат ска ка ма ра е по со че но, че 
за ко нопроек тът все още не е вне сен в Бундесрата.

Отделен раз дел съ дър жа ак ту ал на ин фор ма ция, свър за на с 
въз дейст вието на пан де мията от COVID-19 вър ху тру до воправ-
ни те и ико но ми чески те въпро си, как то и под роб на ин фор ма ция 
за пре доста ве на та спеш на без въз мез д на по мощ на фе де рал но и 
про вин циал но ни во в Германия.

Федералната ад во кат ска ка ма ра участ ва и в меж ду на род ни 
фо ру ми, пос ве те ни на въз дейст вието на све тов на та пан де мия от 
COVID-19 вър ху ад во кат ска та про фе сия. В бр. 3 от юни 2020 г. 
на спе циали зи ра на та бро шу ра BRAK Magazin19 към из да нието 
„Новини от Федералната ад во кат ска ка ма ра, спи са ние за ад во кат-
ска та про фе сия“ e по месте на ста тия от ад во кат д-р Вероника 
Хорер от нос но про ве де на та на 10–12.04.2020 г. он лайн диску сия 

zur-rechtspolitik/stellungnahmen-pdf/stellungnahmen-deutschland/2020/juni/stel-
lungnahme-der-brak-2020-26.pdf. 

18 Epidemiegerichtsgesetzes (EpiGG). 
19 Horrer, V. St. Petersburg International legal forum. – BRAK Magazin, Ausgabe 

3/2020, S. 9.
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на те ма „Пандемията и ад во ка ту ра та – кой пе че ли?“ по вре ме на 
Международния юри ди чески фо рум в Санкт Петербург.20 В ста-
тията са пред ста ве ни дан ни за отра же нието на кри за та в раз лич-
ни те дър жа ви – участ нич ки в меж ду на род ния фо рум. Така напри-
мер в докла да на пред ста ви те ля на Руската ад во кат ска ка ма ра 
проф. д-р Юрий Пилипенко е спо ме нат на раст ва щият страх на 
ад во ка ту ра та, че ня ма да мо же ико но ми чески да устои на пан де-
мията. Отразено е съ що, че руски те ад во ка ти не са по лу чи ли ни-
как ва фи нан со ва по мощ от дър жа ва та. Представителят на френ-
ска та ад во ка ту ра Мари Бонон е из ра зи ла опа се ния, че съ ди ли ща-
та във Франция ще бъ дат пре то ва ре ни след пан де мията, тъй ка то 
по вре ме на кри за та ра бо та та им е би ла поч ти на пъл но пре уста но-
ве на. Според ста тията ре зул та ти те от диску сията со чат, че ад во-
ка ту ра та в по ве че то стра ни е изпра ве на пред ед ни и съ щи пробле-
ми.

В заклю че ние след ва да се от бе ле жи, че въпре ки въ ве де ни те 
огра ни че ния в Германия сре щу разпростра не нието на COVID-19 
ра бо та та на ад во ка ти те в съ ди ли ща та не бе ше огра ни че на та ка, 
как то то ва се слу чи в България. Прави из клю чи тел но впе чат ле-
ние бър зият про цес на об съж да не и приема не на за ко но да тел ни 
про ме ни в Закона за дър жав ния бю джет за 2020 г. на Германия за 
под по ма га не на ико но ми ка та и пре доста вя не то на спеш на без въз-
мез д на по мощ на фе де рал но ни во на са мостоятел но заети те ли ца, 
мал ки те пред приятия, ли ца та, упраж ня ва щи сво бод на про фе сия 
(вклю чи тел но адвокатите), ар тисти те и зе ме дел ски те произ во ди-
те ли, които са най-съ щест ве но за сег на ти от въз ник на ла та пан де-
мия. Освен без въз мез д на та по мощ за сег на ти те от кри за та ад во ка-
ти имат пра во да по лу чат и два ви да обез ще те ние за за гу ба на пе-
чал ба съглас но Федералния за кон за пре дот вра тя ва не и кон трол 
на ин фек циоз ни те за бо ля ва ния при хо ра та. Накрая след ва да се 
от бе ле жи, че съз да де ният раз дел „Коронавирус“ на уеб сай та на 

20 Международният юри ди чески фо рум в Санкт Петербург (St. Peterburg inter-
national legal forum) е об ща ини циати ва на Министерството на пра во съ дието на 
Руската фе де ра ция, Върховния съд на Руската фе де ра ция и Музея „Ермитаж“ за 
диалог по ак ту ал ни юри ди чески те ми с пред ста ви те ли на раз лич ни юри ди чески 
про фе сии, ми нистер ст ва на пра во съ дието и уче ни от цял свят. Този фо рум се 
ор га ни зи ра от 2011 г. на сам и в не го еже год но участ ват над 4000 пред ста ви те ли 
на раз лич ни про фе сии от 80 дър жа ви от всич ки кон ти нен ти. 
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Федералната ад во кат ска ка ма ра на Германия съ дър жа из клю чи-
тел но по лез на ин фор ма ция, която ежед нев но се об но вя ва и да ва 
въз мож ност на ад во ка ти те в Германия да се за поз на ят с всич ки 
ак ту ал ни въпро си във връз ка с упраж ня ва не то на ад во кат ска та 
про фе сия по вре ме на пан де мията от COVID-19.


