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Насърчаване и за щи та на всич ки пра ва на чо ве ка, на граж-

дан ски те, по ли ти чески те, ико но ми чески те, со циал ни те и кул тур-
ни те пра ва, вклю чи тел но на пра во то на раз ви тие

Ðåçþìå

В настоящия доклад, пред ста вен в из пъл не ние на Резолюция 
44/8 на Съвета по пра ва та на чо ве ка, Специалният доклад чик раз-
глеж да въпро са за за щи та та на ли ца та, упраж ня ва щи ад во кат ска 
прак ти ка, тъй ка то сво бод но то упраж ня ва не на ад во кат ска та дей-
ност е неот ме ним еле мент на съ деб ни те га ран ции, оси гу ря ва щи 
спра вед лив съ де бен про цес и за щи та на пра ва та на чо ве ка. 
Специалният доклад чик опис ва меж ду на род ни те и ре гионал ни те 
стан дар ти, които за щи та ват упраж ня ва не то на ад во кат ска та 
дейност.

Специалният доклад чик с без по койст во от бе ляз ва, че в гло-
ба лен ма щаб се наблю да ва за сил ва не на тен ден цията да се на ла-
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гат прак ти ки, които огра ни ча ват, стес ня ват и под ко па ват въз мож-
ности те за упраж ня ва не на ад во кат ска та дейност или пре пятст ват 
нейно то осъ щест вя ва не. Особено за сег на ти са ад во ка ти, осъ щест-
вя ва щи дейност, на со че на сре щу бор ба та с ко руп цията, в за щи та 
на пра ва та на чо ве ка или в за щи та на гру пи от на се ле нието, които 
са в уяз ви мо по ло же ние.

В докла да са по со че ни тен ден ции и мо де ли на на ме са в ад во-
кат ска та дейност и по се га тел ст ва сре щу нея, а ос вен то ва са опи-
са ни ин стру мен ти те, които оби чай но се из пол з ват за та ки ва по се-
га тел ст ва. Към те зи ин стру мен ти се от на сят на ме са та в дейност та 
на ад во кат ски те ко ле гии, пред приема не то на за ко но да тел ни мер-
ки, по се га тел ст во то над фи зи ческа та и пси хи ческата непри кос но-
ве ност на ад во ка ти и чле но ве на тех ни те се мейст ва, по се га тел ст-
во то над про фе сионал на та ре пу та ция на ад во ка ти те в сред ст ва та 
за ма со ва ин фор ма ция и в со циал ни те мре жи, при ла га не то на 
произ вол ни дис ципли нар ни про це ду ри и из пол з ва не то на мер ки 
за съ деб но или по ли цейско преслед ва не. Специалният доклад чик 
от бе ляз ва съ що слу чаи на на ру ша ва не на непри кос но ве ност та на 
про фе сионал на та тай на, на из вър ш ва не на пре тър с ва ния и из зем-
ва не на до ку мен ти в ад во кат ски кан то ри.

Специалният доклад чик под чер та ва, че прак ти ку ва щи те ад-
во ка ти игра ят из клю чи тел но важ на ро ля за укреп ва не на вър хо-
вен ст во то на пра во то и за щи та та на пра ва та на чо ве ка. Той смя та, 
че дър жа ви те са длъж ни да оси гу рят на съ от вет ни те ли ца въз-
мож ност да осъ щест вя ват своята про фе сионал на дейност без 
неоправ да ни огра ни че ния. В заклю чи тел на та част на докла да 
Специалният доклад чик от пра вя ре ди ца пре по ръ ки за за щи та на 
ли ца та, осъ щест вя ва щи ад во кат ска дейност.

I. Âúâåäåíèå

1. Свободното прак ти ку ва не на ад во кат ска та про фе сия е 
неот ме ни мо усло вие за вър хо вен ст во то на пра во то, за за щи тата 
на пра ва та на чо ве ка и за функ циони ра не то на не за ви си ма съ деб-
на систе ма. То спо соб ст ва за оси гу ря ва не на достъп до пра во съ-
дие, за кон трол над дейност та на ор га ни те на дър жав на власт, за 
съблю да ва не на пра во то на за щи та и на оста на ли те съ деб ни га-
ран ции. Държавите са длъж ни да га ран ти рат на ад во ка ти те, че те 
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мо гат да вър шат ра бо та та си, без да са под ло же ни на опас ност от 
сплаш ва не и преслед ва не, без как ви то и да би ло преч ки или 
непра во мер на на ме са.

2. Специалният доклад чик с без по койст во от бе ляз ва, че в 
гло ба лен ма щаб се наблю да ва за сил ва не на прак ти ки те, които 
огра ни ча ват, стес ня ват и под ра вят въз мож ности те на ад во кат ска-
та про фе сия или пре пятст ват упраж ня ва не то ѝ. Особено уяз ви ми 
са ад во ка ти те, осъ щест вя ва щи дейност, на со че на към бор ба с ко-
руп цията, към за щи та на пра ва та на чо ве ка, пра ва та на же ни те, 
пра ва та на ет ни чески те, ра со ви те, ре ли гиоз ни те или на ционал ни-
те мал цин ст ва, на ко рен но то на се ле ние, на пред ста ви те ли те на 
ЛГБТИ об щ ности те, как то и към ре ша ва не на въпро си те на за щи-
та та на окол на та сре да или на дру ги въпро си от об щест вен ин те-
рес. Ограниченията на въз мож ности те за ра бо та на ад во ка ти те се 
проявя ват осо бе но остро в кон текста на мер ки те, които дър жа ви-
те пред приемат за бор ба с пан де мията COVID-19.1

3. По ин фор ма ция на Специалния доклад чик за пе риода от 
2010 до 2020 г. в раз лич ни ре гиони на све та са би ли за дър жа ни, 
от вле че ни или уби ти по ве че от 2500 ад во ка ти.2 В пред ста ве ни те 
му ма те риали се съ дър жа ин фор ма ция за убийст ва, за съ деб но 
преслед ва не и по се га тел ст ва вър ху не за ви си мост та на про фе-
сионал ни те ад во ка ти. В то зи кон текст Специалният доклад чик 
съ об ща ва в настоящия доклад за дейст вия, които заплаш ват сво-
бод но то упраж ня ва не на ад во кат ска та про фе сия.

4. През 2018 г. Специалният доклад чик пред ста ви на Общото 
събра ние доклад за пра ва та на ад во кат ски те ко ле гии и на дру ги 
ад во кат ски сдру же ния.3 В не го бя ха ана ли зи ра ни раз лич ни фор-
ми на по се га тел ст ва вър ху не за ви си мост та на та ки ва сдру же ния и 
бя ха от бе ля за ни ре ди ца прогре сив ни ме то ди за га ран ти ра не на 
тях на та не за ви си мост и ефек тив ност.

5. Целта на настоящия доклад е да пред ста ви ин фор ма ция за 
труд ности те и пре пятст вията, с които се сблъск ват ад во ка ти те, 
как то и за ме ха низ ми те и стра те гиите, които се из пол з ват за пре-

1 A/HRC/47/35. 
2 Информация, пред ста ве на за под го тов ка та на настоящия доклад през ноем-

ври 2021 г. 
3 A/73/365. 
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пятст ва не на тях на та ра бо та и не за ви си мост. В докла да се съ дър-
жат и пре по ръ ки за укреп ва не на сво бо да та на осъ щест вя ва не на 
ад во кат ска та про фе сия, която е един от ос но во по ла га щи те ком-
по нен ти на не за ви си ма та пра во раз да ва тел на систе ма.

6. Специалният доклад чик от бе ляз ва важ но то зна че ние на 
из вър ше на та ра бо та с цел укреп ва не на вър хо вен ст во то на пра во-
то и в за щи та на всич ки ли ца, из пъл ня ва щи ад во кат ски функ ции, 
не за ви си мо от то ва да ли те имат офи циален ста тут на ад во ка ти. 
Международните прин ци пи и стан дар ти, от но си ми към не за ви си-
мост та на ад во кат ска та про фе сия и нейно то сво бод но упраж ня ва-
не, закре пе ни в част ност в Основните прин ци пи от нос но ро ля та 
на ад во ка ти те4, имат из клю чи тел но важ но зна че ние и от тях тряб-
ва да се ръ ко во дят как то ад во ка ти те, та ка и тех ни те ко ле гии и 
сдру же ния, а по со че ни те прин ци пи и стан дар ти след ва да бъ дат 
макси мал но за чи та ни от ор га ни те на дър жав на власт.

7. Специалният доклад чик публич но раз простра ни въпрос-
ник, ад ре си ран до дър жа ви те, до ор га ни за циите на граж дан ско то 
об щест во и про фе сионал ни те сдру же ния на ад во ка ти те с мол ба 
да му бъ де пре доста ве на иска на та ин фор ма ция. В сро ка за пре-
доста вя не на ин фор ма ция по въпрос ни ка5 постъ пи ха 24 от го во ра 
от дър жа ви членки, 22 от го во ра от ор га ни за ции на граж дан ско то 
об щест во и 23 от го во ра от ад во кат ски ко ле гии; или об що бя ха 
по лу че ни 69 от го во ра на въпрос ни ка. Специалният доклад чик 
бла го да ри на всич ки пра ви тел ст ва и ор га ни за ции, които пред ста-
ви ха от го во ри, и под чер та, че тях но то участие има осо бе но важ но 
зна че ние, за що то му е поз во ли ло достъп до ин фор ма ция и до кри-
те рии за ана лиз, които са би ли спо де ле ни сво бод но от раз лич ни 
су бек ти.

8. Специалният доклад чик из ра зя ва приз на тел ност и към 
Института за пра ва та на чо ве ка на Международната асо циация на 
ад во кат ски те съ ве ти към Съвета на евро пейски те ад во ка ту ри и 
прав ни об щест ва (ССВЕ), към Центъра за меж ду на род но пра во-
съ дие „Сайръс Р. Ванс“ и към фондация „Конрад Аденауер“ за 

4 A/CONF. 144/28/Rev. l. 
5 Материалите ще бъ дат по месте ни на уебсай та на Специалния доклад чик 

URL: https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2021/call-input-protection-lawyers. 
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тях но то сътруд ни чест во при ор га ни зи ра не то на ре гионал ни кон-
сул та ции с ад во ка ти и чле но ве на граж дан ско то об щест во през 
пе риода от ноем ври 2021 г. до яну ари 2022 г. В хо да на те зи кон-
сул та ции бе ше събра на ин фор ма ция за по ло же нието в ре гиони те 
на Европа, Азия, Африка, Близкия изток и Северна Африка, 
Централна Азия и Латинска Америка. Специалният доклад чик 
из каз ва своята бла го дар ност и на Клиниката по пра ва та на чо ве ка 
в Центъра по обра зо ва ние и из след ва ния в област та на пра ва та на 
чо ве ка на Университета в Отава за зна чи тел на та под кре па, която 
му бе ока за на при под го тов ка та на то зи доклад.

II. Îòíîñèìè ìåæäóíàðîäíè àêòîâå

A. Международен пакт за граждански и политически права
9. В чл. 14 на Международния пакт за граж дан ски и по ли ти-

чески пра ва се го во ри за пра во то на всич ки ли ца на ра вен ст во 
пред съ ди ли ща та и три бу на ли те и за то ва, че все ки има пра во да 
бъ де из пра вен пред ком пе тен тен, не за ви сим и без пристрастен 
съд. В точ ка 3 „b“ на по со че ния член е закре пе но пра во то на об-
ви ня емия на сво бо ден из бор на за щит ник.

10. Член 14, т. 3 га ран ти ра пра во то на вся ко ли це, об ви не но 
в престъпле ние, на юри ди ческо пред ста ви тел ст во и уста но вява 
ми ни мал ни га ран ции за та ко ва ли це, в то ва число въз мож ност та 
да се за щи та ва лич но или чрез из бран от са мия не го за щит ник. 
Ако об ви ня емият ня ма за щит ник, той тряб ва да бъ де уве до мен за 
то ва свое пра во и да му бъ де наз на чен за щит ник без въз мез д но ви-
на ги, ко га то ин те ре си те на пра во съ дието изиск ват то ва и той не 
раз по ла га с доста тъч но сред ст ва да запла ти услу ги те на за щит-
ник.

11. Посегателствата над ад во ка ти те мо же да до ве дат до на-
кър ня ва не на пра ва та на тех ни те под за щит ни, вклю чи тел но, в 
част ност, до на кър ня ва не на пра во то на спра вед лив съ де бен про-
цес (чл. 14 от Пакта), на пра во то на сво бо да и на прав на си гур-
ност (чл. 9) или на пра во то да не бъ дат под ла га ни на мъ че ние или 
на дру го жесто ко от на ся не (чл. 7).
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12. По мне ние на Комитета по пра ва та на чо ве ка6 фак тът, че 
ед но ли це раз по ла га с ад во кат, често е пре допре де лящ как то за 
не го вия достъп до под хо дя ща та съ деб на про це ду ра, та ка и за пъл-
но цен но то му участие в нея.

13. В об щи наблю де ния № 13 (1984) Комитетът по пра ва та 
на чо ве ка под чер та ва, че ад во ка ти те тряб ва да имат въз мож ност 
да кон сул ти рат и пред ставля ват своите клиен ти в съ от ветст вие с 
уста но ве ни те про фе сионал ни нор ми и да из каз ват съж де ния без 
вся как ви огра ни че ния, влияния, на тиск или как ва то и да би ло 
непра во мер на на ме са. Това оз на ча ва, че в из пъл не ние на своите 
за дъл же ния дър жа ви те – стра ни по Пакта, след ва да се въз дър жат 
от на ме са в съ деб ния про цес, как то и от оказ ва не на влияние, на-
тиск или как ва то и да би ло на ме са в ра бо та та на ад во ка ти те по 
кон сул ти ра не и пред ставля ва не на ин те ре си те на тех ни те клиен-
ти.

14. Въз ос но ва на меж ду на род но то пра во Съветът по пра ва та 
на чо ве ка поста но ви, че всич ки дър жа ви тряб ва да га ран ти рат не-
за ви си мост та на ад во ка ти те, как то и спо соб ност та им да осъ щест-
вя ват по до ба ва що своите функ ции, по-спе циал но ка то пред-
приемат ефи кас ни мер ки в област та на за ко но да тел ст во то, пра-
вопри ла га не то и дру ги под хо дя щи мер ки, които да поз во лят на 
ад во ка ти те да из пъл ня ват про фе сионал ни те си за дъл же ния без 
как ва то и да би ло непра во мер на на ме са, мал тре ти ра не, запла хи 
или опи ти за сплаш ва не.7

B. Основни принципи относно ролята на адвокатите
15. В съ от ветст вие с Прин цип 16 от Основните прин ци пи от-

нос но ро ля та на ад во ка ти те дър жа ва та сле ди за то ва ад во ка ти те 
да мо гат да из пъл ня ват всич ки свои про фе сионал ни за дъл же ния 
без по се га тел ст ва, сплаш ва не, мал тре ти ра не или неоправ да на на-
ме са, как то и за то ва те да не риску ват да по не сат на ка за тел ни, 
ико но ми чески, ад ми нистра тив ни или дру ги санк ции за дейст-
вията, които са пред приели в съ от ветст вие със своите про фе-

6 Обща пре по ръ ка № 32 (2007), т. 10. 
7 Резолюция 35/12 на Съвета по пра ва та на чо ве ка. 
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сионал ни нор ми и за дъл же ния или съ образ но своите етич ни стан-
дар ти (Принцип 16).

16. В съ от ветст вие с Принцип 18 ад во ка ти те, по по вод на из-
пъл ня ва ни те от тях про фе сионал ни функ ции, не би ва да бъ дат 
отъж дест вя ва ни със своите клиен ти или с ин те ре си те на своите 
клиен ти.

C. Декларация за правозащитниците
17. Декларацията за пра ва та и от го вор ност та на от дел ни те 

ли ца, об щест ве ни те гру пи и ор га ни те да по ощ ря ват и за щи та ват 
об щоприз на ти те пра ва на чо ве ка и ос нов ни те сво бо ди, приета с 
кон сен сус от Общото събра ние през 1998 г., ви зи ра закри ла та на 
всич ки за щит ни ци на пра ва та на чо ве ка, вклю чи тел но и ад во ка-
ти те.8 Член 12 от Декларацията из рич но поста но вя ва, че дър жа-
ви те тряб ва да пред приемат всич ки необ хо ди ми мер ки, за да га-
ран ти рат, че ком пе тент ни те ор га ни закри лят пра во за щит ни ци те 
от как ви то и да би ло прояви на на си лие, запла хи, репре сии, 
дискри ми на ция de facto или de jure, на тиск или дру ги произ вол ни 
дейст вия при ле ги тим но то осъ щест вя ва не на тех ни те пра ва по 
Декларацията.

D. Интерамериканска система за защита на правата на 
човека

18. В ин те ра ме ри кан ска та систе ма за за щи та на пра ва та на 
чо ве ка га ран циите, от които се пол з ват ад во ка ти те, произ ти чат от 
тъл ку ва не то на ре гионал ни те ин стру мен ти за пра ва та на чо ве ка и 
по-спе циал но от раз по ред би те от нос но пра во то на спра вед лив и 
без пристрастен съ де бен про цес, пра во то на достъп до съд, раз де-
ле нието на власти те и за чи та не то на пра во ва та дър жа ва.9

8 Резолюция 53 на 144-то Общо събра ние. 
9 Comision Interamericana de Derechos Humanos, Garantias para la independencia 

de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el 
estado de derecho en las Americas, 2013; Opinion Consultiva num. OC-11/90 sobre 
las excepciones al agotamiento de los recursos internos (articulo 46, parrafos 1 y 2 a) 
y b), de la Convention Americana sobre Derechos Humanos), 10 de agosto de 1990, 
parr. 41; Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Reveron Trujillo vs. 
Venezuela, sentencia de 30 de junio de 2009, Serie C num. 197, parrs. 146 y 147; 
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19. Американската декла ра ция за чо веш ки те пра ва и за дъл-
же ния, Американската кон вен ция от нос но пра ва та на чо ве ка10 и 
Интерамериканската де мокра тич на хар та11 прогла ся ват за дъл же-
нието да бъ де за чи та на не за ви си мост та на ад во ка ти те.

20. Тълкуването на съ от вет ни те за дъл же ния и кон тро лът над 
тях но то из пъл не ние се оси гу ря ват от ин сти ту циите, фор ми ра щи 
ре гионал на та систе ма за за щи та на пра ва та на чо ве ка, и по-спе-
циал но от Интерамериканската ко ми сия по пра ва та на чо ве ка и 
от Интерамериканския съд по пра ва та на чо ве ка, ка то ре ше нията 
на послед ния са за дъл жи тел ни за дър жа ви те, които из рич но приз-
на ват не го ва та ком пе тент ност.

21. Американската кон вен ция за пра ва та на чо ве ка пред виж-
да, че дър жа ви те са за дъл же ни да сле дят за то ва все ки да се пол з-
ва със за щи та сре щу на ру ше ния на своите пра ва и да има достъп 
до пра во съ дие, ако та ки ва на ру ше ния са би ли из вър ше ни. Член 8 
от по со че на та Кон вен ция га ран ти ра пра во то на спра вед лив съ де-
бен про цес пред не за ви сим и без пристрастен съд и пред виж да, че 
вся ко ли це, което се об ви ня ва в из вър ш ва не на престъпле ние, има 
пра во да се пол з ва от за щит ник.

22. От своя стра на Интерамериканската де мокра тич на хар та 
гла си, че „раз де ле нието и не за ви си мост та на публич ни те власти“12 
пред ставля ват гра див на част от де мокра цията, съ що как то за чи-
та не то на вър хо вен ст во то на пра во то от стра на на всич ки ин сти-
ту ции и всич ки об щест ве ни сек то ри.13

E. Африканска система за защита на правата на човека и 
народите

23. В чл. 45 от Африканската хар та за пра ва та на чо ве ка и 
на ро ди те са из броени функ циите на Африканската ко ми сия по 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Zambrano Velezy otros vs. 
Ecuador, sentencia de 4 de julio de 2007, Serie C num. 166, parr. 122. 

10 Организация на аме ри кан ски те дър жа ви, Американска кон вен ция за пра ва-
та на чо ве ка от 22 ноем ври 1969 г. 

11 Организация на аме ри кан ски те дър жа ви, Интерамериканска ко ми сия по 
пра ва та на чо ве ка, Интерамериканска де мокра тич на хар та. 

12 Пак там, чл. 3. 
13 Пак там, чл. 4. 
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пра ва та на чо ве ка и на ро ди те, които включ ват закреп ва не на 
прин ци пи те и нор ми те, свър за ни с пра ва та на чо ве ка и на ро ди те 
и ос нов ни те сво бо ди, и тъл ку ва не на всич ки раз по ред би на 
Африканската хар та. Съгласно чл. 26 дър жа ви те – стра ни по Хар-
та та, са длъж ни да га ран ти рат не за ви си мост та на съ да.

24. През 2003 г. Африканската ко ми сия по пра ва та на чо ве ка 
и на ро ди те раз ра бо ти Принципи и ръ ко вод ни по ло же ния от нос но 
пра во то на спра вед лив съ де бен про цес и прав на по мощ в Африка. 
Макар то зи до ку мент да ня ма об вър з ващ ха рак тер, съ дър жа щи те 
се в не го прин ци пи слу жат на дър жа ви те ка то ориен тир как ви 
дейст вия да пред приемат, за да оси гу рят на ад во ка ти те въз мож-
ност да осъ щест вя ват про фе сионал ни те си функ ции без как ва то и 
да би ло на ме са и при пъл но за чи та не на кон фи ден циал ност та на 
от но ше нията с клиен ти те. Освен то ва те га ран ти рат на ад во ка ти-
те достъп до ин фор ма цията, която им е необ хо ди ма, за да оказ ват 
ефек тив на прав на по мощ. В съ от ветст вие с те зи прин ци пи и по-
ло же ния ад во ка ти те се пол з ват с иму ни тет сре щу на ка за тел на 
или граж дан ска от го вор ност за вся ко свое добро съ вест но напра-
ве но твър де ние в хо да на пле доариите или в пис ме на за щи та, а 
дис ципли нар ни те произ вод ст ва сре щу тях тряб ва да са своевре-
мен ни и спра вед ли ви, да се во дят от без пристрастен дис ципли на-
рен ор ган и да се опре де лят в съ от ветст вие с про фе сионал ния 
ети чен ко декс.14

25. Африканската ко ми сия по пра ва та на чо ве ка и на ро ди те 
се въз пол з ва от пра во мо щията, пред ви де ни в чл. 45 от Хартата, 
ка то систем но осъж да на па де нията и агре сията сре щу ад во ка ти. 
Тя се по зо ва на та зи раз по ред ба, след ка то през 2016 г. ке нийският 
ад во кат пра во за щит ник Уили Кимани бе ше на пад нат и убит от 
по ли цията.15 Комисията за яви, че на па де нието над пра во за щит-
ни ци съз да ва ат мос фе ра на страх и не си гур ност и че та ки ва дейст-
вия на ру ша ват пра ва та на чо ве ка, га ран ти ра ни от Африкан ската 
хар та. Комисията при зо ва ке нийски те власти да раз след ват то ва 
престъпле ние и да про ве дат необ хо ди ми те ре фор ми та ка, че по-

14 Вж. URL: https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=38 (на ан глийски 
език). 

15 Вж. URL: https://achpr.org/pressrelease/detail?id=129 (на ан глийски език). 
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ли цията да ува жа ва и спаз ва пра ва та на чо ве ка в пъл но та и по доб-
ни ин ци ден ти да не се пов та рят. Освен то ва, ко га то ад во ка ти и 
пра во за щит ни ци бя ха де пор ти ра ни от Обединена ре публи ка 
Танзания, Африканската ко ми сия настоятел но при зо ва пра ви тел-
ст во то на стра на та да пред приеме спеш ни мер ки за попра вя не на 
съз да ло то се по ло же ние.16

F. Европейска система за защита на правата на човека
26. Член 5 от Конвенцията за за щи та на пра ва та на чо ве ка и 

ос нов ни те сво бо ди (Европейска кон вен ция за пра ва та на чо ве ка – 
ЕКПЧ)17 закреп ва пра во то на вся ко ли це, аресту ва но или за дър-
жа но под стра жа, не за бав но да бъ де из пра ве но пред съ дия, кой то 
да пре це ни за кон ност та на не го во то за дър жа не под стра жа. Макар 
в та зи раз по ред ба да не се спо ме на ва из рич но пра во то на юри ди-
ческа по мощ, спо ред юриспру ден цията на Европейския съд по 
пра ва та на чо ве ка (ЕСПЧ) отстра ня ва не то на ад во кат от участие в 
про це ду ра та мо же да е произ вол но и да пред ставля ва на ру ше ние 
на то ва пра во.18

27. Правото на все ки да се за щи та ва лич но или да пол з ва ад-
во кат по свой из бор е закре пе но в чл. 6 ЕКПЧ. Според ре ше ние 
на ЕСПЧ прогла се но то в то зи член пра во на спра вед лив съ де бен 
про цес пред по ла га достъп на об ви ня емия до из бран от са мия не го 
за щит ник от са мо то на ча ло на про це ду ра та.19 Независимо от то ва 
спо ред Съда то ва пра во мо же да под ле жи на опре де ле ни огра ни-
че ния, ко га то се отнася до пре доста вя не на без плат на прав на по-
мощ, как то и в слу чаите, ко га то съ ди ли ща та тряб ва да ре шат да ли 
ин те ре си те на пра во съ дието изиск ват за щи та та на об ви ня емия да 
се осъ щест вя ва от слу же бен ад во кат.20

16 Вж. URL: https://www.achpr.org/pressrelease/detail?id=76 (на ан глийски 
език). 

17 Вж. https://echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf.
18 A/71/348, т. 26. ЕСПЧ, де ло то Лебедев сре щу Русия, ре ше ние от 25 ок том-

ври 2007 г., жалба № 4493/04. 
19 Делото Атристен Горосабел сре щу Испания, ре ше ние от 18 яну ари 2022 г., 

жалба № 15508/15.
20 Делото Кроасан сре щу Германия, ре ше ние от 25 сеп тем ври 1992 г., жалба 

№ 13611/88, т. 29. 
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28. Националните власти след ва да за чи тат же ла нието на об-
ви ня емия за из бор на ад во кат, кой то да му оказ ва юри ди ческа по-
мощ, ос вен в слу чаите, ко га то са на ли це съ от вет ни и доста тъч ни 
ос но ва ния да не се за че те не го во то же ла ние.21 При лип са на та ки-
ва ос но ва ния вся ко огра ни ча ва не на пра во то на сво бо ден из бор 
на ад во кат пред ставля ва на ру ше ние на чл. 6 ЕКПЧ.22

29. Член 8 ЕКПЧ га ран ти ра пра во то на все ки чо век на за чи-
та не на не го вия ли чен и се меен жи вот. Според прак ти ка та на 
ЕСПЧ пре тър с ва не на ра бот ни те места на ад во ка ти те с цел да се 
на ме рят до ка за тел ст ва за об ви не нието сре щу тех ни те клиен ти 
про ти во ре чи на по со че ния чл. 8. Освен то ва Съдът смя та, че кон-
цеп цията за „лич ния жи вот“ не из ключ ва дейности те от про фе-
сиона лен или тър гов ски ха рак тер.23

30. В своята Препоръка № R (2000) 2124 Комитетът на ми-
нистри те на Съвета на Европа под чер та необ хо ди мост та да се 
пред приемат всич ки необ хо ди ми мер ки за за чи та не, закри ла и 
по ощ ря ва не на сво бод но то осъ щест вя ва не на ад во кат ска та про-
фе сия без дискри ми на ция и неоправ да на на ме са от стра на на 
власти те или об щест ве ност та, осо бе но в кон текста на от но си ми те 
раз по ред би от Конвенцията.

31. На 30 яну ари 2019 г. Комитетът на ми нистри те на Съвета 
на Европа въз ло жи на своя Европейски ко ми тет за прав но сътруд-
ни чест во да из след ва це ле съ образ ност та от раз ра бот ва не на евро-
пейска кон вен ция за ад во кат ска та про фе сия и да оце ни по тен-
циал на та при на де на стойност на та къв ин стру мент. Комитетът 
заклю чи, че съз да ва не то на та ка ва кон вен ция е оправ да но.25

32. Според по лу че на та ин фор ма ция е въз ло же но на експер т-
на гру па в срок от две го ди ни, смя та но от про лет та на 2022 г., да 
раз ра бо ти проект на юри ди чески акт, кой то да оси гу ри по-добра 

21 ЕСПЧ, де ло то Витан сре щу Румъния, ре ше ние от 25 март 2008 г., жал ба 
№ 42084/02, т. 59. 

22 ЕСПЧ, де ло то Дворски сре щу Хърватия, ре ше ние от 20 ок том ври 2015 г., 
жал ба № 25703/11, т. 76. 

23 ЕСПЧ, де ло то Нимец сре щу Германия, ре ше ние от 16 де кем ври 1992 г., 
жалба № 13710/88.

24 Вж. URL: https://rm.coe.int/16804c392c (на френ ски език). 
25 https://www.ccbe.eu/actions/european-convention-on-the-profession-of-lawyer. 
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за щи та на ад во кат ска та про фе сия и на пра во то за нейно то сво-
бод но упраж ня ва не без преч ки и по се га тел ст ва. След при ключ ва-
не на ра бо та та по проек та той ще бъ де пред ста вен на Комитета на 
ми нистри те за одобре ние.

33. Специалният доклад чик просле ди под гот ви тел на та ра бо-
та към проек та за кон вен ция и при ветст ва пред стоящо то фор ми-
ра не на експер т на та гру па, в ра бо та та на която Специалният 
доклад чик и пред ста ви те ли те на ос нов ни те ад во кат ски ор га ни за-
ции от Евро пейския ре гион ще участ ват ка то наблю да те ли. Сред 
въз ник на ли те идеи на пред ва ри тел ния етап от ра бо та та над то зи 
проект Специалният доклад чик с удовлет во ре ние от бе ляз ва пред-
ло же нията да се пред ви ди въз мож ност за при съ еди ня ва не към из-
ра бо те на та по то зи на чин кон вен ция за ад во кат ска та про фе сия и 
на дър жа ви, които не са чле но ве на Съвета на Европа. Това би 
поз во ли ло да се раз ши ри географ ският об хват на кон вен цията и 
по то зи на чин да се пре доста ви въз мож ност за достъп до то зи ин-
стру мент за за щи та на пра ва та на ад во ка ти те на по-го лям брой 
стра ни и на ро ди.

III. Óñòàíîâåíè ïðàêòèêè è ñðåäñòâà çà íàìåñà 
â ñâîáîäíîòî îñúùåñòâÿâàíå íà ôóíêöèèòå íà 

àäâîêàòà

34. Посегателствата сре щу упраж ня ва не то на ад во кат ска та 
про фе сия мо же да се осъ щест вят в раз лич ни фор ми. Специално 
за сег на ти са ад во ка ти те, които за щи та ват пра ва та на чо ве ка или 
ра бо тят в област та на на ционал на та си гур ност или на ко руп цията. 
Произволното отъж дест вя ва не на ад во кат с не го вия клиент съ що 
пред ставля ва проблем.

A. Адвокати правозащитници
35. През 2021 г. Специалният доклад чик инициира ко му ни-

ка ции от нос но по хи ще ния, арести, ак то ве на при ну да и запла хи 
по ад рес на ад во ка ти и пра во за щит ни ци до пра ви тел ст ва та на 
Египет, Гватемала, Палестина, Ислямска ре публи ка Иран, 
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Камерун, Китай, Ливан, Мароко, Пакистан, Руската фе де ра ция, 
Руанда, Таджикистан, Турция, Филипините и Шри Ланка.26

36. През февру ари 2019 г. Европейският пар ла мент про ве де 
диску сия по въпро са за на па де нията над ад во ка ти и пра во за щит-
ни ци. Сред стра ни те, в които дейност та на ад во ка ти те е затруд не-
на и те мо гат да бъ дат под ло же ни на преслед ва ния или арести, 
фи гу ри рат Азербайджан, Казахстан, Китай и Турция.27 През 
2020 г. мно жест во ад во ка ти в Зимбабве бя ха за дър жа ни и би ти, 
защото са прак ти ку ва ли про фе сията си и са за щи та ва ли чо веш ки-
те пра ва.28

37. През 2018 г. че ти ри ма ка зах стан ски ак ти висти пра во за-
щит ни ци бя ха осъ де ни на ли ша ва не от сво бо да за дейност в со-
циал ни те мре жи и за участие в мир ни про тести. Всички ад во ка ти, 
които се яви ха ка то тех ни за щит ни ци, бя ха под ло же ни на по ли ти-
чески репре сии от стра на на про ку ра ту ра та, на ор га ни те за дър-
жав на си гур ност и на съ диите. По вре ме на съ деб ния про цес един 
от об ви ня еми те ак ти висти си пре ря за ве ни те в знак на про тест 
сре щу пов диг на ти те му об ви не ния и на ру ше нията на про це су ал-
ни те му пра ва. Съдът на ло жи дис ципли нар но на ка за ние на не го-
вия ад во кат, мо ти ви рай ки се, че ад во ка тът не е успял да пре дот-
вра ти то зи акт на от ча яние.29

38. През 2019 г. ре ди ца ор га ни за ции осъ ди ха дис ципли нар-
ни те мер ки, на ло же ни на ад во кат ка пра во за щит нич ка от Адвокат-
ската ко ле гия на Република Азербайджан. Според оценка та на 
Института за пра ва та на чо ве ка на Международната асо циация на 
ад во кат ски те ко ле гии нейно то отстра ня ва не и пред ло же но то ли-
ша ва не от ад во кат ски пра ва са знак, че Президиумът на азер-

26 Вж. съ об ще ния LBN 8/2021, IRN 28/2021, TJK 2/2021, EGY 8/2021, PSE 
4/2021, TUR 10/2021, LKA 2/2021, RWA 1/2021, GTM 5/2021, MAR 4/2021, EGY 
5/2021, IRN 16/2021, RUS 7/2021, PHL 3/2021, TUR 9/2021, IRN 12/2021, CHN 
4/2021, PAK 3/2021 и CMR 1/2021. Всички съ об ще ния, по со че ни в настоящия 
доклад, вж. на https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments. 

27 Вж. https://www.europarl.europa.eu/committees/en/hearing-on-attacks-on-the-
legal-professi/product-details/20190131CHE05821 (на ан глийски език). 

28 Вж. https://kubatana.net/2020/08/16/law-society-of-zimbabwe-statement-on-
deteriorating-human-rights-situation-in-zimbabwe/ (на ан глийски език). 

29 Вж. https://www.europarl.europa.eu/committees/en/hearing-on-attacks-on-the-
legal-professi/product-details/20190131CHE05821 (на ан глийски език). 
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байджан ска та ад во ка ту ра не гле да с добро око на ад во ка ти те, 
които за щи та ват пра ва та на чо ве ка.30

39. Понякога ак то ве те на на си лие по от но ше ние на ад во ка-
ти те и на дру ги за щит ни ци в раз лич ни сфе ри на пра ва та на чо ве ка 
се из вър ш ват от ор га ни зи ра ни по ли ти чески или на циона листи-
чески гру пи ли ца. Службата на Върховния ко ми сар на ООН по 
пра ва та на чо ве ка ин фор ми ра, че в Украйна та ки ва гру пи са из-
вър ши ли на па де ния над съ дии, ад во ка ти, ак ти висти и дру ги ли ца, 
които те опре де лят ка то „пре да те ли“ или „се па ра тисти“31.

40. Следва да се от бе ле жи и Протоколът Есперанца на 
Центъра по въпро си те на пра во съ дието и меж ду на род но то пра во. 
Това е пър вият меж ду на ро ден ин стру мент, кой то на сър ча ва 
приема не то на конкрет ни мер ки сре щу запла хи те, на които са 
под ло же ни пра во за щит ни ци те, жур на листи те и дру ги ли ца, на то-
ва ре ни със за щи та та на де мокра цията и пъл но цен но то осъ щест-
вя ва не на пра ва та на чо ве ка в це лия свят, вклю чи тел но и ад во ка-
ти те.32

B. Случаи, свързани с проблеми на националната сигурност
41. В ня кои слу чаи непра во мер на та на ме са в ад во кат ска та 

дейност произ ти ча от служ би те за си гур ност. В дру ги слу чаи са-
ма та съ деб на систе ма спо соб ст ва за на ру ше нията на чо веш ки те 
пра ва на за сег на ти те ли ца. Така напри мер Съветът по пра ва та на 
чо ве ка уста но ви, че воен ни съ ди ли ща и спе циали зи ра ни ан ти те-
ро ристич ни съ ди ли ща са би ли из пол з ва ни, за да заста вят ад во ка-
ти да мъл чат и да ги спла шат.33

42. По дан ни на ед на от пра во за щит ни те ор га ни за ции в 
Турция про ку ра ту ра та систем но из пол з ва Закон № 3713 за бор ба 
с те ро риз ма за въз буж да не на раз след ва ния и съ деб ни де ла сре щу 

30 Вж. https://www.ibanet.org/article/CC9DBFCB-43B6-4A4F-86ED-
201D6EFAD95A (на ан глийски език). 

31 Вж. до ку мен та от се сията на Върховния ко ми са риат на ООН по пра ва та на 
чо ве ка по въпро са за по ло же нието в област та на пра ва та на чо ве ка в Украйна 
URL: https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session40/list-reports 
(са мо на ан глийски език). 

32 Вж. https://cejil.org/en/press-releases/the-esperanza-protocol-fi rst-international-
tool-to-respond-to-threats-against-human-rights-defenders/. 

33 A/HRC/44/54. 
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ад во ка ти, ка то ги асо циира с пред по ла гаеми престъпле ния на тех-
ни клиен ти, при по ло же ние че те просто са из пъл ня ва ли про фе-
сионал ни те си за дъл же ния.34 Редица меж ду на род ни пра во за щит-
ни ор га ни за ции осъ ди ха произ во ла, на кой то са под ло же ни ад во-
ка ти те.35 За пе риода от 2016 до 2022 г. бя ха привле че ни към от го-
вор ност по ве че от 1600 ад во ка ти, а 615 от тях бя ха за дър жа ни под 
стра жа. По об ви не ние в при над леж ност към „те ро ристич на ор га-
ни за ция“ (чл. 314 от Наказателния ко декс)36 474-ма ад во ка ти бя ха 
осъ де ни об що на 2966 го ди ни ли ша ва не от сво бо да. Когато 
арестът или за дър жа не то под стра жа на ад во кат или пре тър с ва не-
то на не го во то жи ли ще се ос но ва ва само на прости пред по ло же-
ния и не е оправ да но от на ли чието на до ка за тел ст ва, то пред-
ставля ва на ру ше ние.37

43. В Мианмар след дър жав ния преврат през февру ари 
2021 г. ад во ка ти, за щи та ва щи про тести ра щи де мон стран ти, бя ха 
аресту ва ни и хвър ле ни в зат во ра с мо ти ви, че заплаш ват на-
ционал на та си гур ност.38 В Египет за пе риода след 2014 г. еги пет-
ски те ад во ка ти пре жи вя ха ня кол ко въл ни на репре сии, които се 
впис ват в усло вията на кри за в област та на пра ва та на чо ве ка, 
пре диз ви ка на от пра ви тел ст ве на та кам па ния за бор ба с исля-
мисти те, които пра ви тел ст во то об ви ня ва в те ро ри зъм. Множество 
ад во ка ти бя ха под ло же ни на арести и преслед ва ния, за да бъ дат 
заста ве ни да се от ка жат от участие в „по ли ти чески те“ съ деб ни 
про це си. В кул ми на цията на репре сиите през ноем ври 2015 г. в 
зат во ри те бя ха хвър ле ни по ве че от 200 ад во ка ти.39

34 Вж. URL: https://www.hrw.org/report/2019/04/10/lawyers-trial/abusive-
prosecutions-and-erosion-fair-trial-rights-turkey (на ан глийски език). 

35 Вж. https://fi du.it/language/en/turkey-third-party-intervention-to-the-echr-in-
the-case-of-saglam-against-turkey// (на ан глийски език). 

36 Вж. URL: https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2021/call-input-protection-
lawyers. 

37 ЕСПЧ, де ло то Теркан сре щу Турция, ре ше ние от 29 сеп тем ври 2021 г., жал-
ба № 6158/18.

38 Вж. https://www.ecba.org/extdocserv/projects/HR/20210315_HRC_ECBA_
Myanmar.pdf (на ан глийски език). 

39 Вж. URL: http://www.aeud.org/2017/04/defendingandprotectinglawyers/#.
WPna28Q-D-o.facebook (на ан глийски език). 
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44. В Ирак в кон текста на те ро ристич ни атен та ти, осъ щест-
ве ни от въста ни чески гру пи, мно жест во ад во ка ти ста на ха жер т ва 
на запла хи, сплаш ва ния и до ри убийст ва.40

45. В хо да на про ве де ни те кон сул та ции ста на из вест но, че в 
кон тро ли ра ни те от пра ви тел ст во то ра йо ни на Сирийската араб-
ска ре публи ка на ру ше нията на пра ва та на ад во ка ти те често се из-
вър ш ват непря ко под фор ма та на мер ки за за щи та на си гур ност та 
или се осъ щест вя ват от са ми те ад во кат ски ко ле гии. В ня кои части 
на стра на та ата ки те сре щу ад во ка ти мо же ха да бъ дат вме не ни в 
от го вор ност пря ко на ор га ни те на власт та и често се из вър ш ва ха 
под фор ма та на фи зи ческо на си лие.41

46. Доколкото пан де мията от COVID-19 бе раз глеж да на ка то 
проблем на на ционал на та си гур ност, тя до ве де до на ла га не то на 
раз лич ни огра ни че ния на ад во кат ски те дейности. В ре ди ца дър-
жа ви пред приети те мер ки до ве до ха до там, че за ад во ка ти те ста на 
все по-труд но да да ват кон сул та ции на своите клиен ти. Предо-
ставянето на прав ни услу ги не бе ше сметнато за дейност от съ-
щест ве но зна че ние, по ра ди което та зи дейност вре мен но бе ше 
прекра те на, вклю чи тел но и по се ще нията на места та за за дър жа не 
под стра жа. Освен то ва бя ха ре гистри ра ни на ру ше ния на прин ци-
па на по ве ри тел ност на съ об ще нията меж ду ад во кат и клиент и 
на свър за ни те с то ва га ран ции.42

47. В Ливан през 2020 г. един ад во кат бе ше пре бит от слу жи-
те ли на си ли те за вътреш на си гур ност посред бял ден, под пред-
лог че на ру ша ва раз по реж да не то граж да ни те да не на пускат жи-
ли ща та си в Бейрут. Беше съ об ще но, че в хо да на ин ци ден та спо-
ме на ти те слу жи те ли са от пра вя ли за ка ни по ад рес на Бейрут ската 
ад во кат ска ко ле гия и нейния пред се да тел.43 В Ислямска ре публи-
ка Иран ад во кат ки – за щит нич ки на пра ва та на же ни те, и ак ти-
вист ки пра во за щит нич ки, кри ти чески настроени към по ли ти ка та 

40 Съответните съ об ще ния ще бъ дат публи ку ва ни на уеб сай та на Специалния 
доклад чик URL: https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2021/call-input-
protection-lawyers.

41 Представени за настоящия доклад ин фор ма цион ни ма те риали за ре гиона 
на Близкия изток и Северна Африка. 

42 A/HRC/47/35. 
43 Вж. съ об ще ние LBN 7/2021. 
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на огра ни ча ва не на кон так ти те меж ду хо ра та, про веж да на от 
власти те в усло вията на пан де мията, бя ха под ла га ни на не за кон-
ни раз пи ти за ра ди то ва, че отстояват по зи цията си в со циал ни те 
мре жи.44

C. Случаи на корупция
48. Корупцията оказ ва не посред ст ве но не га тив но въз дейст-

вие вър ху спаз ва не то на пра ва та на чо ве ка, до кол ко то влияе пря-
ко вър ху функ циони ра не то на дър жав ни те ин сти ту ции. Неза ви-
симата и ефи кас на съ деб на систе ма пред ставля ва глав но то сред-
ст во, с което об щест ва та раз по ла гат, за да мо же слу чаите на ко-
руп ция да бъ дат раз след ва ни и на каз ва ни ефек тив но съ образ но 
за дъл же нията, които произ ти чат от Конвенцията на ООН про тив 
ко руп цията.

49. Специалният доклад чик от бе ля за то зи факт в ня кол ко 
свои докла да, в част ност в докла да си пред Общото събра ние през 
2017 г. Във връз ка с въпро са за ак ту ал ност та и зна че нието на та зи 
Кон вен ция Специалният доклад чик под чер та45: „Доколко то 
Конвен цията е ос но вен ин стру мент за бор ба с ко руп цията, мо же 
да се ка же, че тя тряб ва да се смя та съ що и за ос но во по ла гащ 
меж ду на ро ден до ку мент от нос но за щи та та на пра ва та на чо ве ка и 
сле до ва тел но постоян но да бъ де в цен тъ ра на вни ма ние на ор га-
ни те, които се за ни ма ват с то зи въпрос“.

50. През послед ни те де се ти ле тия в мно го стра ни неот клон но 
расте броят на слу чаите на ко руп ция в пра во раз да ва не то, в ре зул-
тат на което пра во съд на та систе ма се смя та за вто ра та по рав ни-
ще на ко рум пи ра ност струк ту ра на власт та след по ли цията.46 В 
Боливарска ре публи ка Венецуела, в Гватемала и в Екваториална 
Гвинея мно жест во ад во ка ти, съ дии и про ку ро ри, участ ва щи в 
бор ба та с ко руп цията и ор га ни зи ра на та престъп ност, бя ха увол-
не ни от ра бо та и при ну де ни да на пус нат стра на та за ра ди своята 
бор ба с по ли ти ческа та ко руп ция.47

44 Вж. https://ecba.org/extdocserv/projects/HR/20201204_JointstatementNasrin.
pdf (на ан глийски език). 

45 A/72/140, т. 29. 
46 Пак там, т. 41. 
47 A/75/172 и A/HRC/44/47. 
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51. В Словакия ня кол ко ад во ка ти бя ха за дър жа ни под стра-
жа по ве че от го ди на по вре ме на пред ва ри тел но то произ вод ст во 
по об ви не ние, че за щи та ват чле но ве на ор га ни зи ра ни престъп ни 
гру пи. Словашката ад во кат ска ко ле гия встъ пи в произ вод ст во то 
ка то amicus curiae и настоя да се спа зи прин ци път, че ни кой не 
мо же да бъ де привле чен към от го вор ност за пре доста вя не на 
юри ди чески услу ги.48

52. През юли 2020 г. в Бейрут един ад во кат, из вестен с то ва, 
че поема за щи та та на участ ни ци в ан ти ко руп цион ни про тести, 
бе ше за дър жан и бит от гру па ли ца, оче вид но при опит за убийст-
во. Значителен брой ли ван ски ад во ка ти бя ха спо ле те ни от съ ща та 
участ.49

53. Подобни слу чаи бя ха ре гистри ра ни в Гватемала и 
Салвадор, къ де то ад во ка ти бя ха на па да ни и публич но очер ня ни 
за ра ди то ва, че са ра зобли чи ли слу чаи на ко руп ция или на зло-
употре би от стра на на ор га ни на дър жав на та власт.50

D. Отъждествяване на адвоката с неговия клиент
54. Засегнати са по-спе циал но ад во ка ти те, които за щи та ват 

по ли ти чески каузи ка то пра ва та на на ционал ните мал цин ст ва, 
окол на та сре да и пра ва та на чо ве ка. Адвокатите и юри ди чески те 
съ вет ни ци, които би ват отъж дест вя ва ни със своите клиен ти или с 
ин те ре си те им, мо гат да се пре вър нат в обект на на тиск и на па де-
ния.51

55. Адвокати, ра бо те щи в Камерун и Гана, съ об щи ха за та ко-
ва отъж дест вя ва не до ри в си ту ации, ко га то са оказ ва ли по мощ на 
свои клиен ти в по ли цейски участъ ци. Те усе ща ли на тиск и се 
стра ху ва ли, че по ли цията ще ги смя та за участ ни ци в евен ту ал но 
престъпле ние.52 Членове на бел гийска та, гер ман ска та, сло ваш ка-

48 Материалите ще бъ дат по месте ни на уеб сай та на Специалния доклад чик 
https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2021/call-input-protection-lawyers. 

49 Пак там. 
50 Информацията е пре дста ве на през яну ари 2021 г. от фондация „Конрад 

Аденауер“ във връз ка с под го тов ка та на настоящия доклад. 
51 Материалите ще бъ дат по месте ни на уеб сай та на Специалния доклад чик 

https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2021/call-input-protection-lawyers.
52 Информация за настоящия доклад, пре дста ве на от Института по пра ва та на 

чо ве ка на Международната асо циация на юристи те през ноем ври 2020 г. 
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та, ун гар ска та, ита лиан ска та и ру мън ска та ад во ка ту ра за яви ха, че 
ад во ка ти, които са би ли отъж дест вя ва ни със своите клиен ти, са 
би ли на па да ни за ра ди из пъл не нието на про фе сионал ни те си 
функ ции.53 В Украйна бя ха из вър ше ни убийст ва на ад во ка ти, 
които пред ставля ват об ви ня еми по шум ни по ли ти чески де ла.54

56. През май 2021 г. Специалният доклад чик от пра ви до 
Руската фе де ра ция съ об ще ние във връз ка с аресту ва не то и за дър-
жа не то на ад во кат Иван Павлов, осъ щест вя ващ за кон но про фе-
сионал на та си дейност, пред ставля вай ки из вестен ли дер на опо-
зи цията. На 30 април 2021 г. аген ти на Федералната служ ба за 
си гур ност (ФСБ) са пре тър си ли хо тел ска та стая на г-н Павлов в 
Москва, как то и не го во то жи ли ще, лят на та му ви ла и офи са на 
сдру же ние „Екип 29“ в ра йо на на Санкт Петербург. В хо да на 
пре тър с ва нията аген ти те на ФСБ, из глеж да, са из зе ли го лям брой 
до ку мен ти по по ли ти чески де ли кат но то де ло, по което ра бо тел 
г-н Павлов, вклю чи тел но ин фор ма ция от кон фи ден циален ха рак-
тер, свър за на с от но ше нията меж ду ад во кат и клиент.55

IV. Ôîðìè íà íåïðàâîìåðíà íàìåñà

A. Намеса в дейността на адвокатските колегии и на други 
организации на адвокатите

57. Нарастващата на ме са на дър жа ва та в ор га ни за цията, 
управле нието и функ циони ра не то на ад во кат ски те ко ле гии и 
сдру же ния е те ма, пре диз вик ва ща осо бе на та загри же ност на 
Специалния доклад чик, кой то през 2018 г. ве че ана ли зи ра раз-
лич ни те фор ми на по се га тел ст ва вър ху не за ви си мост та на те зи 
ор га ни за ции.56 Бяха уста но ве ни преч ки от юри ди ческо и ад ми-

53 Материалите ще бъ дат по месте ни на уеб сай та на Специалния доклад чик 
URL: https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2021/call-input-protection-lawyers. 

54 Вж. https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/05/Ukraine-Between-the-
rock-and-the-anvil-Publications-Reports-Mission-report-2020-ENG.pdf (на ан-
глийски език). 

55 Вж. съ об ще ние RUS 6/2021. 
56 A/73/365. 
Материалите ще бъ дат по месте ни на уеб сай та на Специалния доклад чик 

URL: https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2021/call-input-protection-lawyers. 
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нистра тив но естест во, които въз пре пятст ват ад во ка ти те да съз да-
ват не за ви си ми про фе сионал ни ор га ни за ции или да встъп ват в 
тях, по-спе циал но ка то от чи тат тях на та по ли ти ческа при над леж-
ност или чрез раз лич ни фор ми на кон трол от стра на на из пъл ни-
тел на та и съ деб на та власт над постъп ва не то в ад во ка ту ра та и ад-
во кат ска та прак ти ка, а ос вен то ва чрез запла хи за при ла га не на 
дис ципли нар ни мер ки и сплаш ва не на чле но ве на ад во кат ски те 
ко ле гии. Специалният доклад чик на пом ня на на ционал ни те 
власти, че те тряб ва да под дър жат съз да ва не то и добро то функ-
циони ра не на ад во кат ски те ко ле гии, без да осъ щест вя ват как ва то 
и да би ло на ме са.

58. В Зимбабве през юли 2021 г. бя ха вне се ни из ме не ния в 
Закона за прак ти ку ва щи те юристи, които да ват въз мож ност на 
пра ви тел ст во то да за си ли влиянието си вър ху ад во ка ту ра та, ка то 
му поз во ля ват да пра ви пред ло же ния по кад ро ви въпро си чрез 
кон трол над чуж дестран но то фи нан си ра не.57 През 2021 г. 
Специалният доклад чик от пра ви до пра ви тел ст во то на Ислямска 
ре публи ка Иран съ об ще ние от нос но ре ди ца на ционал ни за ко но-
да тел ни мер ки, на со че ни към огра ни ча ва не на не за ви си мост та на 
ад во ка ту ра та.58

59. Постъпи ин фор ма ция за про веж да не то в Турция на 78 
раз след ва ния и съ деб ни про це си сре щу най-мал ко 68 чле но ве на 
Адвокатската ко ле гия в град Диарбекир.59 Бившите пред се да те ли 
на та зи ко ле гия Фетхи Гюмюш и Мехмет Емин Актар бя ха осъ де-
ни по ан ти те ро ристич но то за ко но да тел ст во съ от вет но на се дем 
го ди ни и шест ме се ца и на шест го ди ни и три ме се ца ли ша ва не от 
сво бо да.60

60. През 2020 г. в Турция вле зе в си ла Закон № 7249, с кой то 
бя ха вне се ни про ме ни в систе ма та на из бо ри те за длъж ност ни ли-
ца в ад во кат ски те ко ле гии и кой то в още по-го ля ма сте пан огра-
ни ча ва не за ви си мост та на ад во кат ски те ко ле гии и на тех ни те чле-

57 Материалите ще бъ дат по месте ни на уеб сай та на Специалния доклад чик 
URL: https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2021/call-input-protection-lawyers. 

58 Вж. съ об ще ние IRN 26/2021. 
59 Вж. https://arrestedlawyers.fi les.wordpress.com/2021/04/ahm-yillik-rapor-30-

martt-1617614102.pdf (на ан глийски език). 
60 Пак там. 
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но ве.61 Този за кон бе ше приет, след ка то Адвокатската ко ле гия на 
Анкара раз кри ти ку ва в пе ча та изявле нието на гене ралния ди рек-
тор по ре ли гиоз ни те въпро си, в което се съ дър жа ше реч на ом ра-
за та по ад рес на об щ ност та ЛГБТИ. Срещу то ва изявле ние про-
тести ра ха и ръ ко во ди те ли те на дру ги ад во кат ски ко ле гии в 
Турция.62

61. В Беларус през ноем ври 2021 г. вле зе в си ла но вият Закон 
за ад во ка ту ра та и ад во кат ска та дейност в Република Беларус63, 
кой то да ва въз мож ност на пра ви тел ст во то да се на мес ва в про це-
са на наз на ча ва не на ръ ко во ди те ли те и ръ ко вод ни те ор га ни на ад-
во кат ски те ко ле гии.64 Най-мал ко 27 ад во ка ти бя ха ли ше ни от 
пра ва или отстра не ни от ра бо та за ра ди то ва, че осъ ди ха въл ни те 
на репре сии в та зи стра на.65 Тези дейст вия пред ставля ват пря ко 
по се га тел ст во сре щу не за ви си мост та на съ деб на та власт и сво-
бод но то упраж ня ва не на ад во кат ска та про фе сия.66

62. В Литва из пъл ни тел на та власт опо вести мно жест во за ко-
но да тел ни про ме ни, на со че ни към от слаб ва не на ад во ка ту ра та. В 
част ност бе ше пред ло же но да се ре фор ми ра про це ду ра та на дис-
ципли нар но то произ вод ст во по от но ше ние на ад во ка ти те чрез 
вна ся не то на из ме не ния в Закона за ад во ка ту ра та, ото ри зи ра щи 
Министерството на пра во съ дието да оказ ва влияние вър ху дис-
ципли нар ни те де ла. Беше пред ста вен и за ко нопроект за публич-
на та служ ба, кой то це ли изоб що да ли ши ад во ка ту ра та от влияние 
вър ху ад во кат ския из пит, от ре ше нията за приема не в ад во ка ту-
ра та и дис ципли нар ни те произ вод ст ва.67 В Салвадор по настоящем 

61 Вж. https://www.ccbe.eu/fi leadmin/speciality_distribution/public/documents/
Statements/2020/EN_HRP_20201210_CCBE-Statement-on-the-situation-of-the-
legal-profession-in-Turkey.pdf. 

62 Материалите ще бъ дат по месте ни на уебсай та на Специалния доклад чик 
https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2021/call-input-protection-lawyers. 

63 Вж. https://www.americanbar.org/groups/human_rights/reports/belarus--
lawyers-under-threat--increasing-suppression-of-the-leg// (на ан глийски език). 

64 Информацията е пред ста ве на от ССВА за под го тов ка та на настоящия 
доклад през ноем ври 2021 г. 

65 Вж. URL: https://www.hrw.org/news/2021/10/26/belarusian-authorities-
retaliate-against-lawyers-defending-human-rights (на ан глийски език). 

66 A/73/365. 
67 Материалите ще бъ дат по месте ни на уеб сай та на Специалния доклад чик 

URL: https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2021/call-input-protection-lawyers. 
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се раз ра бот ва за кон за чуж дестран ни те аген ти, кой то спо ред сал-
ва дор ски и меж ду на род ни ор га ни за ции мо же да бъ де из пол з ван 
за огра ни ча ва не на дейност та на пра во за щит ни ци те.68

63. Гражданското об щест во на Боливарска ре публи ка 
Венецуела осъж да из пол з ва не то на ад во ка ту ра та ка то ин стру мент 
на ор га ни те на дър жав на власт. Твърди се, че мер ки те, пред-
приети от пра ви тел ст во то посред ст вом Националния из би ра те-
лен съ вет на Венецуела, са огра ни чи ли сво бо да та на ад во кат ски те 
ко ле гии, ка то са въз ло жи ли на из пъл ни тел на та власт кон тро ла 
над тех ни те из би ра тел ни про це ду ри, на кър ня вай ки по то зи на чин 
тях на та не за ви си мост и ав то ном ност.69

64. Етичните ко декси съ що се из пол з ват по ня ко га за сплаш-
ва не и преслед ва не на ад во ка ти те. По мне ние на Специалния 
доклад чик е пре по ръ чи тел но те зи тексто ве да за чи тат ос нов ни те 
пра ва на ад во ка ти те (напри мер сво бо да та на из ра зя ва не на мне-
ние) и да се раз ра бот ват от са ма та ад во ка ту ра, а в слу чаите, ко га-
то те се приемат по за ко но да те лен ред, по съ от ве тен на чин да бъ-
дат кон сул ти ра ни с про фе сионал ни те ад во ка ти на всич ки ета пи 
на за ко но да тел ния про цес.70

65. В ре ди ца ре гиони ад во кат ски те ко ле гии са под ла га ни на 
вън шен на тиск, а по ня ко га са при нуж да ва ни да сва лят свои съ об-
ще ния и ко мен та ри от со циал ни те мре жи.71 Такива дейст вия пря-
ко про ти во ре чат на Основните прин ци пи от нос но ро ля та на ад во-
ка ти те.

B. Посегателства върху физическата и психическата 
неприкосновеност на адвокатите и на техните семейства

66. Международните ад во кат ски ор га ни за ции осъж дат по се-
га тел ст ва та, из вър ш ва ни над про фе сията в ня кои дър жа ви. През 
2021 г. Съветът на евро пейски те ад во ка ту ри и прав ни об щест ва 

68 Информация, пред ста ве на от фондация „Конрад Аденауер“ във връз ка с 
под го тов ка та на настоящия доклад. 

69 Вж. https://accesoalajusticia.org/la-toma-del-poder-en-los-colegios-de-
abogados-de-venezuela-2000-2020/. 

70 A/64/181, т. 53. 
71 Информация, пред ста ве на от стра ни те от Аф ри кан ския ре гион за под го тов-

ка та на настоящия доклад. 
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(ССВЕ) от бе ля за слу чаи на фи зи ческо и пси хи ческо на си лие по 
от но ше ние на ад во ка ти в 38 стра ни на све та, в то ва число Беларус, 
Египет, Ислямска ре публи ка Иран, Китай, Турция и Филипините.72

67. Подобно на дру ги спе циали зи ра ни ор га ни към Съвета по 
пра ва та на чо ве ка Специалният доклад чик съ що от пра ви до пра-
ви тел ст во то на Турция съ об ще ние, из ра зя вай ки загри же ност та си 
по по вод на за дър жа не то в Анкара през сеп тем ври 2020 г. на 48 
ад во ка ти, 7 ста жант-ад во ка ти, че ти ри ма увол не ни съ дии и един 
аб сол вент на Юридическия фа кул тет.73

68. През пе риода от 2015 до 2020 г. бя ха ре гистри ра ни 1323 
убийст ва на пра во за щит ни ци, в то ва число на мно жест во ад во ка-
ти. Най-постра да лият ре гион е Латинска Америка, къ де то ос нов-
на част от жер т ви те са за щит ни ци на окол на та сре да.74 Според на-
лич на та ин фор ма ция в Хондурас за пе риода от 2009 до 2021 г. са 
за ги на ли 162-ма ад во ка ти.75

69. Във Филипините за пе риода от 2016 г. са ре гистри ра ни 
105 на па де ния над ад во ка ти, от които 20 ду ши са оце ле ли, а 
85-има са за ги на ли.76 През март 2021 г. Сенатът на Филипините 
прие ре зо лю ция, с която осъж да убийст ва та и ак то ве те на на си-
лие по от но ше ние на ад во ка ти и при зо ва ва пра ви тел ст во то да 
пред приеме необ хо ди ми те мер ки за оси гу ря ва не на тях на та за-
щи та и фи зи ческа бе зо пас ност.77 На Филипините без на ка за ност та 
на те зи престъпле ния се обяс ня ва със си ту ацията, свър за на с про-
веж да ни те кам па нии за бор ба с нар ко ти ци те. При лип са та на 
ефек тив ни мер ки на за щи та на раст ва ве роят ност та ви нов ни те за 
на па де ния над ад во ка ти да не бъ дат привле че ни към от го вор ност.

72 Вж. URL: https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/
documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/_REPORTS_-_RAPPORTS/2021/
EN_2021_OVERVIEW-CCBE-LETTERS-2021.pdf (на ан глийски език). 

73 Вж. съ об ще ние TUR 18/2020. 
74 A/HRC/46/35. 
75 Информация, пред ста ве на от Центъра за меж ду на род но пра во съ дие 

„Сайръс Р. Ванс“ във връз ка с под го тов ка та на настоящия доклад. 
76 Вж. https://defendlawyers.fi les.wordpress.com/2021/10/fi nal-report-to-supreme-

court-philippines-1-october-2021-1.pdf. 
77 Филипини, ре ше ние на Сената № 691 от 24 март 2021 г. Вж. https://legacy.

senate.gov.ph/lis/bill_res.aspx?congress=18&q=SRN-691. 
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70. Такава си ту ация спо соб ст ва за съз да ва не то на „кул ту ра 
на без на ка за ност“, при която участ ни ци те в на па де нията без как-
ви то и да би ло после ди ци за тях са ми те на ру ша ват пра ва та на ад-
во ка ти те и тех ни те клиен ти. Преди фак ти ческо то на па де ние сре-
щу тях по ве че то ад во ка ти публич но са би ли обя ве ни за вра го ве 
на дър жа ва та, по от но ше ние на тях са из пол з ва ни ети ке ти ка то 
„ко му нист“ или „те ро рист“. Употребата на та ки ва ети ке ти в ат-
мос фе ра та на кул ту ра на без на ка за ност е един от ос нов ни те фак-
то ри, с които се обяс ня ва ви со ко то рав ни ще на из вън съ деб ни ек-
зе ку ции във Филипините.78

71. На 7 ноем ври 2021 г. бе ше взри ве на бом ба пред до ма на 
ро ди те ли те на ад во кат ка в Западна Джакарта. Адвокатката е раз-
след ва ла дейност та на по ли ти ци, които дър жат части от биз не са в 
ру до до бив на та про миш ле ност на Западна Папуа. Понастоя щем 
сре щу нея се во ди раз след ва не по об ви не ние в под стре ка тел ст во 
и раз простра не ние на де зин фор ма ция по вре ме на про тести те в 
ре гиона на Западна Папуа през 2019 г. Оттогава ад во кат ка та жи-
вее в из г на ние в Австралия.79

72. В хо да на про ве де ни те кон сул та ции бе ше спо ме на то, че 
ня кои ад во ка ти са би ли при ну де ни да на пус нат стра на та си по ра-
ди запла хи, а дру ги са би ли под ло же ни на на тиск да се от ка жат от 
за щи та та по опре де ле ни де ла или от пов диг на ти от тях об ви не ния 
чрез запла хи и на тиск вър ху тех ни те се мейст ва. В Пакистан ад во-
кат и не го во то се мейст во са поста ве ни под по ли цейска за щи та. 
Въпреки то ва и ад во ка тът, и не го во то се мейст во са под ло же ни на 
се риоз ни и ре ал ни запла хи.80

73. През сеп тем ври 2019 г. украин ска та ад во ка ту ра съ об щи, 
че един ад во кат е ста нал обект на запла хи, на со че ни сре щу не го 
лич но и сре щу не го ви близ ки по ра ди то ва, че е ан га жи ран със за-

78 A/HRC/44/22. 
79 Вж. URL: https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/

documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Indonesia_-_Indonesie/2021/EN_
HRL_20211203_Indonesia_Harassment-of-lawyer-Veronica-Koman.pdf (на ан-
глийски език). 

80 Вж. съ об ще ние PAK 9/2021. 
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щи та та по де ло за убийст во на съ дия.81 В Босна и Херцеговина са 
из вър ше ни мно гоброй ни на па де ния над ад во ка ти за ра ди то ва, че 
из пъл ня ват про фе сионал ни те си функ ции. Извър ши телите на те-
зи на па де ния не са уста но ве ни и до се га.82

74. Специалният доклад чик уста но вя ва с дъл бо ко без по-
койст во, че спо ред про ве де ни те кон сул та ции в го лям брой от слу-
чаите длъж ност ни те ли ца, които са из вър ш ва ли на па де ния сре щу 
ад во ка ти, се пол з ват с без на ка за ност, вклю чи тел но в слу чаи на 
осо бе но теж ки престъпле ния ка то от вли ча ния или из вън съ деб ни 
ек зе ку ции.83

75. През ноем ври 2021 г. фон да ция „Адвокати за ад во ка ти-
те“ и ССВЕ из ра зи ха без по койст во по по вод на съ об ще нията, че 
иран ски ад во кат пра во за щит ник е ста нал жер т ва на из те за ния.84 
Специалният доклад чик по лу чи ин фор ма ция, която на веж да на 
заклю че нието за на раст ва не на броя на от вли ча нията на пра во за-
щит ни ци в про вин ция Синд в Пакистан.85

C. Очерняне на адвокати в медиите
76. Практикуващите ад во ка ти, които за щи та ват и пред ста-

вля ват ин те ре си на хо ра, които са обект на  след ст вие или се об-
ви ня ват в престъпле ния, свър за ни с дър жав на та си гур ност, по ан-
ти те ро ристич ни те за ко ни или по шум ни по ли ти чески де ла, често 
се сблъск ват със стиг ма ти зи ра не или очер ня не в сред ст ва та за ма-
со ва ин фор ма ция и в со циал ни те мре жи. Натискът, кой то в та ки-
ва си ту ации се оказ ва вър ху ад во ка ти те и тех ни те по мощ ни ци, 
се риоз но огра ни ча ва сво бо да та на осъ щест вя ва не на тех ни те про-
фе сионал ни функ ции.

81 Вж. URL: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/05/Ukraine-Between-
the-rock-and-the-anvil-Publications-Reports-Mission-report-2020-ENG.pdf. 

82 Вж. URL: https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/
documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Bosnia_and_Herzegovina_-_Bosnie-
Herzegovine/2017/EN_HRL_20170228_Bosnia_and_Herzegovina_Attacks_against_
lawyers.pdf.

83 A/HRC/42/40 и A/HRC/44/22. 
84 Вж. URL: https://lawyersforlawyers.org/en/joint-letter-on-the-reported-torture-

of-payam-derafshan/ (на ан глийски език). 
85 Вж. съ об ще ние PAK 3/2021. 
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77. Голям брой от ад во ка ти те, които взе ха участие в кон сул-
та циите, съ об щи ха за на раст ва не на слу чаите на очер ня щи кам па-
нии в со циал ни те мре жи, на со че ни сре щу за щит ни ци те на каузи, 
които са чув ст ви тел ни за по ли ти чески те власти.86 Такива кам па-
нии спо соб ст ват сред ст ва та за ма со ва ин фор ма ция и об щест во то 
не вяр но да тъл ку ват или да не осъз на ват фак та, че ад во ка тът има 
за за да ча да пред ставля ва ин те ре си те на клиен та, което съв сем не 
оз на ча ва, че той одобря ва не го ви те дейст вия или че ка то го за щи-
та ва, из вър ш ва престъпле ние.

78. Интерамериканската ко ми сия по пра ва та на чо ве ка е 
уста но ви ла, че публи ка циите, които опис ват ад во ка ти те ка то 
престъп ни ци, по ня ко га би ват съпро во де ни от об ви не ния от стра-
на на вис ши по ли ти ци, че ад во ка ти те са из вър ши ли ед но или дру-
го на ру ше ние или не за кон на дейност, ка то цел та е тех ният труд 
да бъ де обез це нен, а ре пу та цията им – очер не на.87

79. Специалният доклад чик уста но ви, че се случ ва ме диите 
и потре би те ли те на со циал ни мре жи да употре бя ват та ки ва из ра-
зи и оце нъч ни съж де ния, които са от естест во да поста вят ад во ка-
ти те под за си лен на тиск, а сле до ва тел но – в опас ност. В Обеди-
неното кралство през 2016 г. де пу та ти и ня кои ме дии се вклю чи-
ха в очер ня ща кам па ния сре щу ъл стър ски ад во ка ти, които из диг-
на ха иска ния да се про ве де раз след ва не за на си лието, из вър ше но 
от бри тан ски войни ци в Северна Ирландия.88 В та зи кам па ния 
участ ва ха чле но ве на пар ла мен та и ре ди ца сред ст ва за ма со ва ин-
фор ма ция. В Боливарска ре публи ка Венецуела по ра ди от съст-
вието на не за ви си ма систе ма за на ка за тел но пра во съ дие на рас на 
броят на без на ка за ни те на па де ния над пра во за щит ни ци, под стре-
ка ва ни от пра ви тел ст во то и сим па ти зи ра щи те му сред ст ва за ма-
со ва ин фор ма ция.89

86 Информация, пре дста ве на от фондация „Конрад Аденауер“ във връз ка с 
под го тов ка та на настоящия доклад. 

87 „Криминализация на пра во за щит на та дейност“, до ку мент № 49/15 от 31 
де кем ври 2015 г., т. 15. 

88 Материалите ще бъ дат по месте ни на уеб сай та на Специалния доклад чик 
URL: https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2021/call-input-protection-lawyers.

89 Вж. URL: https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/
documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Venezuela_-_Venezuela/2015/EN_
HRL_20151105_Venezuela__attacks_on_lawyers_2_.pdf (на ан глийски език). 
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80. Според ня кои дан ни в Азербайджан90, Китай, Мексико91, 
Руската фе де ра ция, Турция и др.92 власти те во дят очер ня щи кам-
па нии сре щу не за ви си ми ад во ка ти, за да упраж нят на тиск вър ху 
тях. През 2019 г. в Мексико бив шият гла вен про ку рор на ща та 
Гереро за яви, че ад во ка тът на се мейст ва та на 43-ма та уче ни ци от 
сред но то учи ли ще в Айоцинапа, които се во дят за из чез на ли, пре-
чи на раз след ва не то и се въз пол з ва от се мейст ва та. След то ва ор-
га ни за ции за за щи та на пра ва та на чо ве ка и ак ти висти поиска ха 
очер ня ща та кам па ния сре щу ад во ка та да бъ де прекра те на.93

D. Дисциплинарни процедури
81. Специалният доклад чик неед нократ но е за явя вал, че дис-

ципли нар ни те произ вод ст ва сре щу ад во ка ти след ва да се про веж-
дат в съ от ветст вие с га ран циите за спра вед ли ва прав на про це ду-
ра, уста но ве ни по-спе циал но в чл. 14 от Пакта.94 В то зи кон текст 
след ва да се пов то ри, че пра во мо щията по на ла га не на дис ципли-
нар ни санк ции на ад во ка ти след ва да са пре доста ве ни на не за ви-
сим ор ган. А съглас но прин ци па за „естест ве ния съ дия“ дис-
ципли нар ният ор ган тряб ва да е съз да ден пред ва ри тел но въз ос-
но ва на за ко на.

82. Използването на неяс ни и двус мисле ни ос но ва ния за 
пред приема не на дис ципли нар ни мер ки от кри ва въз мож ности за 
пре ко мер но ши ро ки или произ вол ни тъл ку ва ния, което мо же да 
застра ши сво бод но то осъ щест вя ва не на функ циите на ад во ка ти-
те.95 Освен то ва в про ти во ре чие с прин ци па за за кон ност пре ко-

90 Вж. URL: https://www.hrw.org/europe/central-asia/azerbaijan, къ де то е пред-
ста ве на ин фор ма ция на непра ви тел ст ве на та ор га ни за ция „Хюман Райтс Уоч“ 
(Human Rights Watch) за Азербайджан. Вж. съ що URL: https://www.hrw.org/
report/2010/10/26/beaten-blacklisted-and-behind-bars/vanishing-space-freedom-
expression-azerbaijan (на ан глийски език). 

91 Информация, пред ста ве на от Центъра за меж ду на род но пра во съ дие 
„Сайръс Р. Ванс“ във връз ка с под го тов ка та на настоящия доклад. 

92 Материалите ще бъ дат по месте ни на уеб сай та на Специалния доклад чик 
URL: https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2021/call-input-protection-lawyers. 

93 Вж. URL: https://hchr.org.mx/onu_dh_medios/investigador-que-dudo-de-la-
version-de-la-pgr-sobre-los-43-se-dice-perseguido. 

94 A/HRC/38/38, т. 63; A/HRC/26/32, т. 90; и A/HRC/11/41, т. 61. 
95 A/75/172, т. 17. 
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мер но об щи те фор му ли ров ки мо же да съз да ват неопре де ле ност и 
непред ска зу емост от нос но по ве де нието, което пред по ла га пред-
приема не на дис ципли нар ни мер ки. По от но ше ние на дис ципли-
нар ни те въпро си след ва да се при ла гат mutatis mutandi прин ци пи-
те на за кон ност и пред ска зу емост на ре ше нията, как то и прин ци-
път на стрик т но тъл ку ва не на за ко на, които се при ла гат в на ка за-
тел ни те де ла.96

83. Случва се ад во ка ти да бъ дат ли ше ни от ад во кат ски пра ва 
вре мен но или за постоян но, без да са се пол з ва ли от га ран циите 
за спра вед лив про цес или в ре зул тат на ре ше ние, което не е ос но-
ва но съ от вет но на за ко на или на фак ти те. През 2020 г. в 
Обединена ре публи ка Танзания ад во кат ски те пра ва на ед на ад во-
кат ка бя ха от не ти за ра ди из каз ва не, напра ве но добро съ вест но и в 
из пъл не ние на нейни те ад во кат ски функ ции.97

84. Докладчикът до ку мен ти ра мно жест во слу чаи, в които 
дис ципли нар ни на ка за ния са би ли на ла га ни на ад во ка ти по ини-
циати ва на из пъл ни тел на та власт.98 Беше съ об ще но, че в Унгария 
през 2018 г. гру па ад во ка ти са би ли за ли че ни от спи съ ка на ад во-
ка ти те в стра на та, след ка то са би ли огра ни че ни пра ва та им на 
сво бод но про фе сионал но сдру жа ва не.99

85. В своето ре ше ние № 5, което има за дъл жи тел на си ла, 
Върховният съд на Бразилия поста но ви, че ли ша ва не то на ад во-
кат от ад во кат ска за щи та в рам ки те на дис ципли нар на про це ду ра 
сре щу не го не про ти во ре чи на Конституцията. Това тъл ку ва не на 
за ко на под ко па ва ад во кат ска та про фе сия, по не же ад ми нистра-
тив на та про це ду ра мо же да до ве де до на ка за ние на ад во ка та. За 
да съ от ветст ва на меж ду на род ни те стан дар ти, дис ципли нар на та 
про це ду ра тряб ва да спаз ва прин ци пи те на ре до вен и спра вед лив 
про цес и състе за тел но то на ча ло.100

96 Интерамерикански съд по пра ва та на чо ве ка, де ло то Лопес Лоне и др. сре-
щу Хондурас, ре ше ние от 5 ок том ври 2015 г., т. 257. 

97 Вж. съ об ще ние TZA 5/2020. 
98 A/HRC/23/43/Add. 3, E/CN. 4/2006/52/Add. 3 и A/73/365. 
99 Информация, пред ста ве на от ССВЕ за под го тов ка та на настоящия доклад. 
100 Материалите ще бъ дат по месте ни на уеб сай та на Специалния доклад чик 

URL: https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2021/call-input-protection-lawyers. 
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86. В стра ни ка то Азербайджан101, Индия102, Казахстан103, 
Кения104, Малдивските остро ви105, Обединена ре публи ка Танза-
ния106, Руската фе де ра ция107 и Япония108 въз ос но ва на жал би от 
стра на на власти те на раст ва броят на дис ципли нар ни те произ вод-
ст ва сре щу ад во ка ти, за ни ма ва щи се с де ла, свър за ни с пра ва та на 
чо ве ка, или с по ли ти чески чув ст ви тел ни де ла. В Руската фе де ра-
ция опре де ля не то на ад во ка та ка то „чуж дестра нен агент“ поз во-
ля ва на власти те да поискат обра зу ва не то на дис ципли нар но 
произ вод ст во сре щу не го и за ли ча ва не то му от спи съ ка на ад во-
ка ти те, как то напра ви ха с по со че ния по-го ре ад во кат на из вестен 
опо зи ционен ли дер.109

87. Адвокати от стра ни ка то Беларус110 и Турция111 съ об щи-
ха, че на ня кои тех ни ко ле ги се забра ня ва да прак ти ку ват по ра ди 
то ва, че са свър за ни с та ки ва сфе ри на дейност ка то за щи та на 
пра ва та на чо ве ка, бор ба с ко руп цията или за щи та на пра ва та на 
мал цин ст ва та. Това е по се га тел ст во сре щу сво бод но то упраж ня-
ва не на про фе сията и е ед на от фор ми те на прикри ти санк ции.112

88. Да се забра ня ва на ад во ка ти те, които се за ни ма ват с опре-
де ле ни въпро си, да прак ти ку ват, поста вя под запла ха бъ де щи те 
по ко ле ния ад во ка ти, които проявя ват ин те рес към за щи та та на 

101 Вж. https://ehrac.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/EHRAC-Azerbaijani_
Resource_guide_01-2.pdf (на ан глийски език). Вж. съ що URL: https://www.ohchr.
org/en/calls-for-input/2021/call-input-protection-lawyers. 

102 Материалите ще бъ дат по месте ни на уеб сай та на Специалния доклад чик 
URL: https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2021/call-input-protection-lawyers. 

103 Пак там. 
104 Пак там. 
105 Вж. URL: https://www.icj.org/maldives-authorities-must-end-assault-on-the-

legal-profession/ (на ан глийски език). 
106 Вж. съ об ще ние TZA 2/2021. 
107 Вж. URL: https://www.hrw.org/news/2021/09/27/russia-three-human-rights-

groups-penalized (на ан глийски език). 
108 Материалите ще бъ дат по месте ни на уеб сай та на Специалния доклад чик 

URL: https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2021/call-input-protection-lawyers. 
109 Вж. URL: https://lawyersforlawyers.org/en/russian-federation-authorities-must-

cease-harassment-of-lawyer-ivan-pavlov/ (на ан глийски език). 
110 Материалите ще бъ дат по месте ни на уеб сай та на Специалния доклад чик 

URL: https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2021/call-input-protection-lawyers. 
111 Пак там. 
112 A/75/172.
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пра ва та на чо ве ка и ос нов ни те сво бо ди.113 През 2021 г. 
Квалификационната ко ми сия по въпро си те на ад во кат ска та дей-
ност на Република Беларус от не про фе сионал ни те пра ва на пе ти-
ма ад во ка ти за то ва, че са оказ ва ли юри ди ческа по мощ на ли де ри 
на опо зи цията и на участ ни ци в мир ни про тести.114

89. Налагането на дис ципли нар ни на ка за ния пред ставля ва 
опас но оръ жие, ко га то се на ми ра в ръ це те на пра ви тел ст ва та, тъй 
ка то им поз во ля ва да влия ят вър ху про фе сионал на та дейност на 
ад во ка ти те, и осо бе но на оне зи ад во ка ти, които во дят де ла сре щу 
дър жа ва та или осъ щест вя ват пред ста ви тел ст во на не по пу ляр ни 
ини циати ви или клиен ти.115 Създаването на не за ви си ма систе ма 
за раз глеж да не на дис ципли нар ни те де ла за пред по ла гаеми на ру-
ше ния на нор ми те на про фе сионал на та ети ка е ва жен фак тор за 
га ран ти ра не на не за ви си мост та на ад во кат ска та про фе сия.116

E. Използване на съдебната система и/или на полицията
90. През 2020 и 2021 г. Специалният доклад чик по лу чи ин-

фор ма ция за слу чаи на при ну да, за дър жа не, преслед ва не и дру ги 
по доб ни прак ти ки по от но ше ние на ад во ка ти за ра ди то ва, че за-
кон но са из пъл ня ва ли про фе сионал ни те си за дъл же ния в та ки ва 
стра ни ка то Беларус, Хаити, Зимбабве, Кабо Верде, Кувейт, 
Обединена ре публи ка Танзания, Пакистан, Руската фе де ра ция, 
Румъния и Филипините.117

91. По ад рес на пра ви тел ст во то на Филипините неед нократ-
но са би ли от пра вя ни кри тич ни бе леж ки за преслед ва не на ад во-
ка ти и за без на ка за ност на ли ца та, съпри част ни към из вър ше ни те 
по вре ме на пан де мията убийст ва на де сет ки ад во ка ти. По-го ля ма 
част от ве роят ни те из вър ши те ли са чле но ве на пре зи ден т ска та 

113 Вж. URL: https://www.omct.org/en/resources/reports/control-over-lawyers-
threatens-human-rights (на ан глийски език). 

114 Вж. съ об ще ние BLR 5/2021. 
115 A/73/365, т. 71. 
116 A/71/348, т. 94 и 95; и A/64/181, т. 55–58. 
117 Вж. съ об ще ния RUS 6/2021, ROU 1/2021, KWT 1/2021, RUS 9/2020, HTI 

3/2020, TZA 5/2020, PAK 9/2021, CPV 1/2021, BLR 9/2020, ZWE 4/2020; вж. съ-
що A/HRC/47/35. 
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це ле ва гру па за бор ба с въста ни ци те, как то и от на ционал ни те 
служ би за си гур ност и от ор га ни те за дър жав на си гур ност.118

92. През март 2021 г. в Кабо Верде бе ше аресту ван ад во кат 
Хосе Луис Пинто Монтейру по при чи на, че за щи та вал ве не цу ел-
ски дипло мат.119 В Румъния ад во ка тът Роберт Росу бе ше осъ ден 
на пет го ди ни ли ша ва не от сво бо да за ра ди то ва, че за кон но си е 
вър шил ра бо та та.120

93. Постъпваха съ об ще ния, че в Беларус ад во ка ти и жур на-
листи про дъл жа ват да бъ дат обри су ва ни ка то престъп ни ци, а на 
ре ди ца от тях са пов диг на ти об ви не ния за ико но ми чески пре-
стъпле ния или е огра ни че но пра во то им на сво бо да на из ра зя ва не 
на мне ния за ра ди оказ ва не на прав на по мощ на участ ни ци в про-
тест ни де мон стра ции, на ак ти висти на граж дан ско то об щест во и 
на жур на листи след из бо ри те, про ве де ни през ав густ 2020 г.121

94. Съобщения за на па де ния над ад во ка ти и за по се га тел ст ва 
вър ху не за ви си мост та на юри ди ческа та про фе сия постъп ва ха съ-
що от Обединена ре публи ка Танзания. Адвокатите Джебра 
Камболе, Едсон Килату и Тито Елиа Маготи са би ли ли ше ни от 
ад во кат ски пра ва и за дър жа ни съ от вет но за за щи та на по ли ти-
чески ли де ри на опо зи цията, за за щи та на пра ва та на чо ве ка и за 
кри ти ка на съ щест ву ва ща та в стра на та пра во съд на систе ма.122

F. Незачитане на професионалната тайна, претърсвания 
и конфискация на имущество

95. Специалният доклад чик по лу чи ин фор ма ция за на ме са 
на дър жав ни ор га ни в сво бод но то осъ щест вя ва не на ад во кат ска та 
про фе сия чрез из вър ш ва не на пре тър с ва ния в ад во кат ски кан то ри 
или прехва ща не на ко респон ден ция меж ду ад во ка та и не го вия 
клиент с цел те да бъ дат из пол з ва ни впослед ст вие в съ деб ния 
про цес.123

118 A/HRC/47/35, т. 34. 
119 Вж. съ об ще ние CPV 1/2021. 
120 Вж. съ об ще ние ROU 1/2021. 
121 Вж. съ об ще ние BLR 4/2021. 
122 Вж. съ об ще ние TZA 2/2021. 
123 Материалите ще бъ дат по месте ни на уеб сай та на Специалния доклад чик 

URL: https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2021/call-input-protection-lawyers. 
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96. Постъпваха съ об ще ния, че в Белгия по вре ме на пре тър с-
ва ния на ад во кат ски кан то ри е има ло слу чаи на не за кон но из зем-
ва не на до ку мен ти, които ня мат ни как во от но ше ние към цел та на 
пре тър с ва не то, за да бъ дат из пол з ва ни по дру ги де ла.124 В 
Хърватия ня ма за ко но ви из клю че ния от за дъл же нието да се па зи 
про фе сионал на та тай на, но в ня кои слу чаи ад во ка ти те са длъж ни 
да раз кри ват ин фор ма ция пред Управлението за бор ба с пра не то 
на па ри, ко га то е на ли це съм не ние, че е из вър ше но пра не на па-
ри.125 През 2020 г. ру мън ска та ад во ка ту ра из вести за своята загри-
же ност по по вод на на ру ша ва не на пра во то на ад во ка ти те на про-
фе сионал на тай на, което произ ти ча от фак та, че ад во ка ти би ват 
при зо ва ни да сви де тел ст ват сре щу свои клиен ти или се из вър ш-
ват произ вол ни пре тър с ва ния на тех ни про фе сионал ни по ме ще-
ния с цел из зем ва не на на ми ра щи те се там до ку мен ти не за ви си мо 
от то ва да ли те зи до ку мен ти имат от но ше ние към конкрет но то 
раз след ва не.126

97. През юни 2020 г. ССВЕ опо вести в свой доклад, че на-
ционал на та фи нан со ва про ку ра ту ра е про уч ва ла дан ни за те ле-
фон ни раз го во ри как то на ня кол ко ад во кат ски кан то ри, та ка и на 
Министерството на пра во съ дието с цел да уста но ви кои слу жи те-
ли на съ деб на та систе ма са пре доста вя ли ин фор ма ция на две ли-
ца, и два ма та – ад во ка ти, за ме се ни във ви ся що раз след ва не.127 
Също във Франция Наказателната ко ле гия на Върховния ка са-
ционен съд ре ши, че ко респон ден цията меж ду ад во ка та и не го вия 
клиент мо же да бъ де из зем ва на в хо да на пре тър с ва не, при усло-
вие че тя не се от на ся до упраж ня ва не то на пра во то на за щи та.128

98. По вре ме на дейст вието на из вън ред ни те мер ки за бор ба 
с пан де мията от COVID-19 в ня кои дър жа ви бя ха на ру ша ва ни га-

Вж. съ що URL: https://rm.coe.int/cdcj-2020-8e-add1-feasibility-study-profession-
of-lawyer/1680a1c757 (на ан глийски език). 

124 Вж. URL: https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/
documents/ROL/RoL_Position_papers/EN_RoL_20210326_CCBE-contribution-for-
the-RoL-Report-2021.pdf (на ан глийски език). 

125 Пак там. 
126 Пак там. 
127 Пак там. 
128 Вж. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042619502 (на 

френ ски език). 
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ран циите за кон фи ден циал ност на об щу ва не то меж ду ад во ка ти и 
тех ни те клиен ти. Такива на ру ше ния бя ха из вър ш ва ни в раз лич ни 
пе ни тен циар ни уч реж де ния, къ де то раз го во ри те се под слуш ва ха, 
което пре пятст ва ше ад во ка ти те сво бод но да осъ щест вя ват про фе-
сионал ни те си функ ции.129

99. Подобни дейст вия на ру ша ват пра ва та на за щи та и са в 
про ти во ре чие с прин ци па за по ве ри тел ност на от но ше нията меж-
ду ад во ка та и не го вия клиент, кой то га ран ти ра за щи та как то на 
уст на та, та ка и на пис ме на та ко му ни ка ция.

V. Èçâîäè

100. Всички ли ца, които упраж ня ват ад во кат ски функ ции, 
без зна че ние да ли имат офи циал но ка чест во на ад во кат, игра ят 
съ щест ве на ро ля за отстоява не то на пра во ва та дър жа ва и за 
нейна та ста бил ност.

101. Международните нор ми и прин ци пи, които се от на сят 
до не за ви си мост та на ад во ка ти те и до сво бод но то упраж ня ва не 
на ад во кат ска та про фе сия, и по-спе циал но Основните прин ци пи 
за ро ля та на ад во ка ти те, пред ставля ват важ ни ин стру мен ти, от 
които тряб ва да се ръ ко во дят как то ли ца та, упраж ня ва щи ад во-
кат ска дейност, та ка и ад во кат ски те ко ле гии и про фе сионал ни 
сдру же ния и които тряб ва да бъ дат спаз ва ни от дър жав ни те ор га-
ни в ця лост.

102. Държавите са длъж ни да га ран ти рат, че ли ца та, които се 
за ни ма ват с про фе сионал на ад во кат ска дейност, мо гат да я 
упраж ня ват без неоправ да ни огра ни че ния. С та зи цел след ва да 
бъ дат пред приети необ хо ди ми те мер ки по со че ни те ли ца да мо гат 
да из пъл ня ват про фе сионал ни те си за дъл же ния без как ва то и да 
би ло на ме са и без преслед ва ния, запла хи или сплаш ва не.

103. В мно го стра ни дейст ва що то за ко но да тел ст во га ран ти-
ра сво бод но то и не за ви си мо осъ щест вя ва не на ад во кат ска та про-
фе сия. Често оба че то ва га ран ти ра но за дъл же ние не се из пъл ня ва 
по над леж ния на чин. За да се оси гу ри пъл но то спаз ва не на за дъл-
же нията на дър жа ви те, уста но ве ни в Основните прин ци пи за ро-

129 Вж. URL: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/06/CIS-Justice-and-
coronavirus-Advocacy-Analysis-brief-ENG-2020.pdf (на ан глийски език), т. 21. 
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ля та на ад во ка ти те и във вътреш но то на ционал но за ко но да тел-
ство, е необ хо ди мо да се пред приемат ефек тив ни ин сти ту ционал-
ни и юри ди чески мер ки, га ран ти ра щи не за ви си мост на съ деб на та 
власт.

104. Лицата, които упраж ня ват ад во кат ски функ ции, са 
обект на ата ки и сплаш ва не, произ ти чащи от раз лич ни су бек ти, 
сред които фи гу ри рат дър жав ни ор га ни и ин сти ту ции, ор га ни зи-
ра ни престъп ни гру пи, а в ня кои слу чаи – и ор га ни на са ма та ад-
во ка ту ра.

105. Под пре текст за за щи та на на ционал на та си гур ност, 
бор ба с те ро риз ма, ко руп цията или пан де мията власти те в ня кои 
дър жа ви огра ни чи ха сво бо да та на дейст вие на прак ти ку ва щи те 
юристи. Ограниченията са осо бе но су ро ви там, къ де то простран-
ст во то на граж дан ско то об щест во, вклю чи тел но и спо соб ност та 
му да участ ва в публич ния жи вот и да про тести ра, съ що е огра ни-
че но. Специална тре во га бу ди по ло же нието на те зи, които се бо-
рят за на ла га не на от го вор ност и проз рач ност в управле нието и 
за щи та ват пра ва та на чо ве ка.

106. В послед но вре ме в мно го стра ни съ щест ве но за чести ха 
слу чаи на на па де ния над ад во кат ски гру пи, ра бо те щи в за щи та на 
опре де ле ни каузи. В ре ди ца слу чаи жер т ви на запла хи, на па де ния 
и да же убийст ва ста ват спе циал но те зи прак ти ку ва щи ад во ка ти, 
които отстояват сво бо да та на из ра зя ва не на мне ния и спаз ва не то 
на по ли ти чески те пра ва и за щи та ват окол на та сре да, пра ва та на 
чо ве ка, вклю чи тел но на же ни те, на ЛГБТИ об щ ност та и на ет ни-
чески те мал цин ст ва.

107. В мно го ре гиони на све та се ут вър ди трай на прак ти ка 
сво бод но то осъ щест вя ва не на ад во кат ска та про фе сия и пре доста-
вя не то на съ ве ти да бъ дат огра ни ча ва ни посред ст вом юри ди чески 
мер ки. Понякога огра ни ча ва не то се из ра зя ва в на ме са на из пъл-
ни тел на та власт в дейност та на ор га ни те на ад во кат ски те ко ле гии 
или в на ме са на за ко но да те ля.

108. Понякога не се про веж дат своевре мен ни и адек ват ни 
раз след ва ния на на па де ния и запла хи сре щу ли ца, упраж ня ва щи 
ад во кат ска дейност, про веж да не то на след ст ве ни дейст вия се 
про та ка и се про пуска въз мож ност та да се съ бе рат необ хо ди ми те 
до ка за тел ст ва за съ деб но преслед ва не и на каз ва не на ви нов ни те.
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109. Случаите на просле дя ва не, запла хи, преслед ва не, ме-
дий но лин чу ва не, стиг ма ти за ция и на па де ния, на които ста ват 
жер т ва ня кои ад во кат ски гру пи, как то и опи ти те за тях но то под-
чи ня ва не изиск ват по-ця лост на и ефи кас на ре ак ция от стра на на 
дър жа ви те.

110. В ня кои стра ни ли ша ва не то от ад во кат ски пра ва е ед на 
от фор ми те на репре сия от стра на на власти те сре щу пра во за щит-
ни ци те или сре щу за щит ни ци те на чле но ве те на по ли ти ческа та 
опо зи ция, на про тести ра щи те или на те зи, които пле ди рат за 
спаз ва не на ос нов ни те прин ци пи на вър хо вен ст во то на пра во то и 
пра ва та на чо ве ка.

111. Произволното ли ша ва не от ад во кат ски пра ва е и пред-
постав ка за на ру ша ва не на пра ва та на чо ве ка и на ос нов ни те 
прин ци пи, които га ран ти рат не за ви си мост та на ма гистра ти те и 
на ад во ка ти те.

VI. Ïðåïîðúêè

112. Държавите след ва да взе мат всич ки необ хо ди ми мер ки 
за оси гу ря ва не на сво бод но то упраж ня ва не на ад во кат ска та про-
фе сия при вся как ви усло вия та ка, че ад во ка ти те да мо гат да осъ-
щест вя ват за кон ни те си про фе сионал ни пра ва и за дъл же ния без 
как ви то и да би ло огра ни че ния, без да се боят от репре сии, вклю-
чи тел но от произ вол но съ деб но преслед ва не.

113. Към за дъл же нието на дър жа ви те да оси гу рят га ран ции 
спа дат га ран циите, свър за ни със за щи та на фи зи ческа та и пси хи-
ческа та непри кос но ве ност и си гур ност на ад во ка ти те и на тех ни-
те се мейст ва. С оглед на то ва как то в за ко но да тел ст во то, та ка и в 
пра вопри ла га не то след ва да се пред приемат ефек тив ни мер ки за 
пъл но цен но ре али зи ра не на Основните прин ци пи за ро ля та на ад-
во ка ти те и на дру ги нор ми, свър за ни с ад во кат ска та про фе сия и с 
не за ви си мост та на ад во ка ти те.

114. Държавите след ва да раз ра бот ват и осъ щест вя ват мер ки 
за не до пуска не на как во то и да би ло отъж дест вя ва не на ад во ка ти-
те с клиен ти те и с каузи те, които те за щи та ват.

115. Държавите след ва да от де лят спе циал но вни ма ние на 
по ло же нието на оне зи прак ти ку ва щи юристи, които са ста на ли 
осо бе но уяз ви ми по ра ди то ва, че за щи та ват чув ст ви тел на кауза. 
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Посегателствата, на които те зи хо ра ста ват жер т ва, пред ставля ват 
преч ка пред пъл но цен но то осъ щест вя ва не на ад во кат ски те функ-
ции.

116. Държавите след ва да пре раз гле дат и да про ме нят дейст-
ва щи те за ко ни, които мо гат да на ру шат не за ви си мост та на ад во-
ка ти те и да пре пятст ват сво бод но то осъ щест вя ва не на тях на та 
про фе сионал на дейност, в част ност в област та на бор ба та с те ро-
риз ма, с нар ко ти ци те, по въпро си те на си гур ност та и управле-
нието на пан де мията, как то и да се въз дър жат да приемат но ви 
за ко ни от то зи род.

117. Дисциплинарните ор га ни тряб ва да са не за ви си ми от 
по ли ти ческа та власт, в то ва число от ор га ни те на из пъл ни тел на та 
власт, вклю чи тел но от Министерството на пра во съ дието и дру ги-
те дър жав ни уч реж де ния. В съста ва на дис ципли нар ни те и кон-
трол ните ор га ни тряб ва да вли зат про фе сионал ни ад во ка ти. За да 
се га ран ти ра, че те наисти на са не за ви си ми, след ва да бъ де пре-
раз гле да на уред ба та на те зи от органите, които са към из пъл ни-
тел на та власт, свър за ни са пря ко с нея или в го ля ма та си част са 
съста ве ни от ней ни пред ста ви те ли.

118. Адвокатските ко ле гии след ва да са не за ви си ми и ав то-
ном ни про фе сионал ни сдру же ния / об щ ности, на со че ни към на-
сър ча ва не и за щи та на не за ви си мост та и добро съ вест ност та на 
ад во ка ти те и към отстоява не на тех ни те про фе сионал ни ин те ре-
си. Държавите са длъж ни да приз на ват и под дър жат тех ния ста-
тус и важ ни те функ ции, които те из пъл ня ват, и да се въз дър жат 
от вся ка необос но ва на на ме са в тях на та ра бо та и във функ циони-
ра нето им.130

119. Условията за встъп ва не в ад во кат ска та про фе сия тряб ва 
да са уре де ни в за кон, а съ от вет ни те про це ду ри тряб ва да са яс ни, 
проз рач ни и обек тив ни.

120. Държавите след ва да се въз дър жат от вся ка необос но ва-
на на ме са в про це ду ри те за впис ва не в ад во ка ту ра та и за встъп ва-
не в ад во кат ска та про фе сия, които тряб ва да се на ми рат под пре-
кия и не за ви сим кон трол на ад во кат ски те ко ле гии.131

130 A/71/348.
131 Пак там. 
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121. Държавите след ва да про веж дат ко му ни ка цион ни кам-
па нии, на со че ни към то ва об щест ве ност та да осъз на ва важ ност та 
на спаз ва не то на пра ва та на чо ве ка, на вър хо вен ст во то на пра во-
то, на раз де ле нието на власти те, как то и на необ хо ди мост та ад во-
ка ти те да осъ щест вя ват про фе сионал на та си дейност не за ви си мо 
и без необос но ва на на ме са.

122. Специалният доклад чик настоятел но при зо ва ва на-
ционал ни те власти не за бав но да взе мат необ хо ди ми те мер ки, за 
да се сло жи край на запла хи те, по се га тел ст ва та и ло шо то от на ся-
не спря мо всич ки ли ца, из пъл ня ва щи ад во кат ски функ ции. По-
спе циал но след ва да се оси гу ри про веж да не то на раз след ва ния и 
привли ча не то към от го вор ност на те зи слу жи те ли на ре да и ор га-
ни на дър жав на си гур ност, които са участ ва ли в по се га тел ст ва 
над ад во ка ти.

123. Специалният доклад чик настоятел но при зо ва ва ор га ни-
те на про ку ра ту ра та да бъ дат осо бе но бди тел ни, в слу чай че въз-
ник не опас ност да ден ад во кат да бъ де тре ти ран ка то престъп ник 
само по ра ди то ва, че из пъл ня ва своите функ ции. Той настоява на-
ционал ни те власти не за бав но да да дат необ хо ди ми те ука за ния с 
оглед на то ва про ку ра ту ра та да не пред приема зло на ме ре ни на ка-
за тел ни произ вод ст ва сре щу прак ти ку ва щи юристи, които при 
упраж ня ва не на своите функ ции и на своята сво бо да на из ра зя ва-
не кри ти ку ват пред ста ви те ли те на ин сти ту циите и дър жав ни те 
ор га ни.

124. През те ку ща та година експер т на гру па в рам ки те на 
Съвета на Европа ще пристъ пи към под го тов ка на проект на меж-
ду на род нопра вен до ку мент, на со чен към за сил ва не на за щи та та 
на ад во ка ти те и на пра во то им сво бод но да осъ щест вя ват про фе-
сионал на та си дейност без вся как ви преч ки и пре ду беж де ния към 
тях. Специалният доклад чик пре по ръч ва на експер т на та гру па се-
риоз но да раз гле да въпро са крайният проект да бъ де ориен ти ран 
към приема не на до ку мент с об вър з ва ща юри ди ческа си ла, към 
кой то да мо гат да се при съ еди ня ват и дър жа ви, които не са чле-
но ве на Съвета на Европа. Специалният доклад чик с удовлет во-
ре ние от бе ляз ва фак та, че е би ла раз гле да на въз мож ност та той да 
бъ де по ка нен за участие в ра бо та та на та зи експер т на гру па, ма-
кар и без пра во на глас.
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125. Крайно важ но е ли ца та, осъ щест вя ва щи про фе сионал-
ни те функ ции на ад во ка ти и/ или има щи пра во да осъ щест вя ват 
функ ции на ад во кат, за дъл жи тел но да имат достъп до те ку що 
обу че ние по те ма ти ка та на меж ду на род ни те и ре гионал ни те стан-
дар ти, от на ся щи се до не за ви си мост та на съ деб на та систе ма, пра-
ва та на чо ве ка и бор ба та с ко руп цията.

126. Все още са ва лид ни как то пре по ръ ки те от нос но ад во-
кат ски те ко ле гии и сдру же ния, които Специалният доклад чик 
напра ви в своя доклад до Общото събра ние през 2018 г.132, та ка и 
те зи, които за ся гат ад во кат ска та про фе сия и които бя ха напра ве-
ни от пре диш ния ти ту ляр на поста Моника Пинто в докла да до 
Общото събра ние през 2016 г.133 Това ид ва да по ка же, че по от но-
ше ние на за щи та та на сво бод но то упраж ня ва не на ад во кат ска та 
про фе сия до мо мен та е постиг нат са мо части чен напре дък.

132 A/73/365.
133 A/71/348.


