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30 ÃÎ ÄÈ ÍÈ ÎÒ ÏÐÈÅÌÀ ÍÅ ÒÎ ÍÀ ÎÑÍÎÂÍÈÒÅ 
ÏÐÈÍ ÖÈ ÏÈ ÇÀ ÐÎ Ëß ÒÀ ÍÀ ÀÄ ÂÎ ÊÀ ÒÈ ÒÅ

Преди 30 го ди ни, по вре ме на VIII кон грес на OOH за пре-
вен ция на престъп ност та и от но ше нието към пра во на ру ши те ли те 
в Хавана, Куба, 27 ав густ – 7 сеп тем ври 1990 г., са приети 
Основните прин ци пи за ро ля та на адвокатите.1

По по вод на то ва на 7 сеп тем ври 2020 г. Съветът на ад во ка-
ту ри те и прав ни те об щест ва в Европа (ССВЕ) публи ку ва свое 
изявле ние2, което е под кре пе но и от Висшия ад во кат ски съвет.

ÈÇßÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÑÚÂÅÒÀ ÍÀ ÀÄÂÎÊÀÒÓÐÈÒÅ È ÏÐÀÂÍÈÒÅ 
ÎÁÙÅÑÒÂÀ Â ÅÂÐÎÏÀ ÏÎ ÏÎÂÎÄ 30-ÃÎÄÈØÍÈÍÀÒÀ 
ÎÒ ÏÐÈÅÌÀÍÅÒÎ ÎÒ ÎÎÍ ÍÀ ÎÑÍÎÂÍÈÒÅ ÏÐÈÍÖÈÏÈ 

ÇÀ ÐÎËßÒÀ ÍÀ ÀÄÂÎÊÀÒÈÒÅ
Съветът на ад во ка ту ри те и прав ни те об щест ва в Европа 

(Coun cil of Bars and Law Societies of Europe) е приз на тият глас на 
евро пейска та ад во кат ска професия, обе ди ня ващ ад во кат ски те ор-
га ни и ор га ни за ции на 45 евро пейски държави, вклю чи тел но 
27-те дър жа ви членки на ЕС. Чрез тях Съветът на ад во ка ту ри те и 
прав ни те об щест ва в Европа пред ставля ва по ве че от 1 ми лион 
евро пейски адвокати. Съветът на ад во ка ту ри те и прав ни те об-
щест ва в Европа на сър ча ва достъ па до правосъдие, за чи та не то на 
пра ва та на чо ве ка и за щи та та на вър хо вен ст во то на закона.

По по вод 30-го диш ни на та от приема не то на ос нов ни те прин-
ци пи на ООН за ро ля та на ад во ка ти те Съветът на ад во ка ту ри те и 

1 Основните прин ци пи на ООН за ро ля та на ад во ка ти те мо же да бъ дат про че-
те ни на ан г лийс ки език на: https://www.un.org/ruleofl aw/fi les/UNBasicPrinciples-
ontheRoleofLawyers.pdf.

2 Изявлението на Съвета на ад во ка ту ри те и прав ни те об щес т ва в Европа мо-
же да бъ де про че те но на ан г лийс ки език на: https://www.ccbe.eu/fi leadmin/speci-
ality_distribution/public/documents/EUROPEAN_CONVENTION/CONV_Posi-
tion_papers/EN_CONV_20200827_CCBE-Statement-on-the-occasion-of-the-30th-
anniversary-of-the-UN-Basic-Principles-on-the-role-of-lawyers.pdf.
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прав ни те об щест ва в Европа и всич ки до лу под пи са ни ор га ни за-
ции же ла ят да под чер та ят зна че нието на прин ци пи те за та зи прав-
на про фе сия и не об хо ди мост та от ефек тив но при ла га не на га ран-
циите, пред ви де ни в тях, за оси гу ря ва не то на по-до бър достъп до 
пра во съ дие и за щи та на ос нов ни те пра ва на гражданите.

Основните прин ци пи на ООН за ро ля та на ад во ка ти те бя ха 
приети с цел на сър ча ва не и оси гу ря ва не на ос нов на та ро ля на 
адвокатите, чиято не за ви си мост и ро ля на ак тив ни за щит ни ци на 
ос нов ни те пра ва и сво бо ди на граж да ни те е под постоян на 
заплаха.

Адвокатите игра ят съ щест ве на ро ля сред про фе сиите ка то 
дейст ва щи ли ца в систе ма та на пра во съ дието и та ка от своя стра-
на допри на сят за за щи та та на вър хо вен ст во то на закона, оси гу ря-
ва не то на достъп до пра во съ дие на граж да ни те и за щи та та на ос-
нов ни те пра ва и свободи. По та зи при чи на ад во кат ска та про фе-
сия мо же да по пад не под зна чи те лен на тиск от из пъл ни тел на та и 
за ко но да тел на та власт, как то и по ня ко га от съ деб на та власт и от 
не дър жав ни участници.

Въпреки че Основните прин ци пи на ООН по вре ме на своето 
30-го диш но съ щест ву ва не до ка за ха своята зна чи мост за не об хо-
ди мост та от за щи та при вся как ви об стоятел ст ва на пра ва та и 
задълженията, свър за ни с про фе сията на ад во ка ти те и за щи та та 
на гражданите, ад во ка ти те по све та все още са тормозени, за п-
лаш вани, арестувани, преслед ва ни и до ри уби ва ни за ра ди про фе-
сионал на та им дейност.

Атаки сре щу ад во кат ска та про фе сия се случ ват и в Европа. 
Обвързващите ин стру мен ти ка то Европейската кон вен ция за за-
щи та на пра ва та на чо ве ка и ос нов ни те сво бо ди (ЕКПЧ) за щи та-
ват раз лич ни важ ни права, свър за ни с ро ля та на ад во ка ти те при 
под дър жа не на вър хо вен ст во то на пра во то, и тряб ва да про дъл-
жат да го пра вят несъмнено. Въпреки то ва дру ги пра ва и 
задължения, спе ци фич ни за ад во кат ска та професия, оста ват из-
вън об хва та на ЕКПЧ.

Други спе ци фич ни ин стру мен ти по ра ди не об вър з ва щия им 
ха рак тер не са ге не ри ра ли не об хо ди ми те усло вия за ефек тив на 
от чет ност на дър жав ни те и не дър жав ните участници.
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В то зи кон текст през 2017 г. Съветът на ад во ка ту ри те и прав-
ни те об щест ва в Европа заяви, че е не об хо ди мо приема не то на 
Европейска кон вен ция за ад во кат ска та про фе сия за уста но вя-
ва не на об вър з ва щи за дъл же ния за правата, пред ви де ни в съ щест-
ву ва щи не об вър з ва щи инструменти, които не са пред ви де ни в 
ЕКПЧ. Затова през яну ари 2018 г. Парламентарната асам блея на 
Съвета на Европа (ПАСЕ) прие пре по ръ ка и при зо ва Комитета на 
ми нистри те да раз гле да въз мож ност та за из гот вя не на 
Европейска кон вен ция за ад во кат ска та професия.

По по вод 30-го диш ни на та от приема не то на Основните 
прин ци пи на ООН за ро ля та на ад во ка ти те и въз ос но ва на го ре-
из ло же но то Съветът на ад во ка ту ри те и прав ни те об щест ва в 
Европа и всич ки до лу под пи са ни ор га ни за ции при зо ва ват за по-
ефек тив но при ла га не на гаранциите, пре доста ве ни от ос нов ни те 
прин ци пи на ООН за ро ля та на адвокатите, и от но во за явя ват 
своята сил на под кре па за ра бо та та на Съвета на Европа по бъ де-
ща та Европейска кон вен ция за ад во кат ска та професия, ка то 
се има пред вид не об хо ди мост та от то зи спе ци фи чен об вър з ващ 
ин стру мент за за паз ва не то на независимостта, це лост та на пра во-
раз да ва не то и вър хо вен ст во то на закона.

Превод от ан глийски език: д-р Сибила Игнатова,
    ад во кат


