І. Отношения адвокат - клиент /представлявана страна/
Отношенията между тях се градят на взаимно доверие. По отношение на
страната, възложила правна защита, адвокатът дължи максимално усърдие и
грижливост при изпълнение на поставените задачи, като е длъжен да пази
професионална тайна;
1.Принцип на независимост на адвоката. Независимостта е едновременно право и
задължение за адвоката. : При осъществяване професионалната защита на клиента
адвокатът е независим и се подчинява единствено на закона и на етичните норми.
Адвокатът е длъжен да изпълнява професионалните си задължения, като запазва
своята независимост и полага усилия за предотвратяване на евентуален външен
натиск. Той трябва да продължи да търси аргументи и доказателства в полза на своя
клиент, без да се влияе от неговата личност и още по-малко от произнесената вече
присъда.
2. Принцип на свобода на защитата. Той също представлява едновременно право и
задължение на адвоката да съветва и защитава свободно своите клиенти. В името на
справедливостта и правосъдието правото му на свободно изразяване е защитено от
закона. Адвокатът не може да бъде привлечен към отговорност за действията, които е
предприел, спазвайки закона и Кодекса за адвокатско поведение, в това число и за
добросъвестно изпълнение на своите професионални задължения, за мнения и
изказвания в съдебно заседание. С оглед защитата на своя клиент адвокатът има право
на достойна, лоялна , почтена изява, при зачитане достойнството на личността,
действащото законодателство, лоялната конкуренция, а така също моралните права и
задължения на адвоката. (принцип на свобода на обществената изява и
публикации)
3. Задължение на адвоката да защитава интересите на своите клиенти. Адвокатът
е длъжен да използва всички предвидени в закона способи и средства за защита
правата и законните интереси на клиента си.
4. Задължение на адвоката да следи за развитие на делото и да информира
незабавно клиента си за всяка съществена подробност по хода на делото и за
резултатите от него, като отговаря незабавно на запитвания на клиента.
5. Задължение за добросъвестност на адвоката : при осъществяването на
представителството адвокатът трябва да действа добросъвестно; Примерно
проявление на това задължение е забраната за адвоката да влиза в делови отношения с
клиента си, както и да придобива от него право на собственост, право на ползване или
да влиза в други имуществени отношения против интересите на клиента, освен ако
клиентът е имал възможност да потърси независимо становище, дал е писмено
съгласие или адвокатът е бил добросъвестен при придобиване на права от клиента си.
6. Адвокатът е отговорен за всички вреди , които е причинил на клиента си при
защита на неговите интереси, в това число чрез стажантите и сътрудниците си. Той
може да се освободи от тази си отговнорност само ако докаже, че е направил всичко
възможно, за да предотврати нанасянето на вредата.
7. Адвокатът има право на възнаграждение и право на компенсация на всички
текущи разходи, които следва да бъдат заплатени от клиента. Размерът и начинът
на изплащане на възнаграждението /изцяло или отчасти/ се определя по уговорка с
клиента. Хонорарът трябва да бъде предварително обявен на клиента. Изисква се да

бъде справедлив и оправдан. Забранена е уговорката за възнаграждение в зависимост от
резултата /quota litis/ - т.е. забрането е уговарянето на възнаграждение в зависимост от
изхода на делото или в зависимост от получената от клиента облага. Възможно е,
обаче, уговаряне на хонорар в зависимост от стойността на спора /като процент от
стойността на спора/, ако е съобразно официално утвърдена тарифа на хонорарите или
под контрола на компетентен орган, имащ правомощия над адвоката /тази уговорка не
представлява резултативен хонорар/.
Адвокатът има право да удържи от заплатените му от клиента налични суми
сумата на своите разходи и трудовото си възнаграждение, при положение че тази сума
не се покрива от авансовото плащане /право да извършва компенсации със суми на
клиента, ако хонорарът му не е платен/. Адвокатът няма право да изиска от клиента
разплащане чрез взаимно прихващане на вземанията /уравняване на сметки/. Ако
възникне спор по възнагражденията, той се отнася до съответна комисия при
адвокатската колегия. Адвокатът може също да събере неизплатения си хонорар си по
съдебен ред. Ако клиентът е направил разноски пред съд, арбитражен съд или
административен орган, адвокатът има право да се възползва от заложното право за
възстановяване на разноските си /това право е предоставено на последния адвокат по
делото, а при множество адвокати – на първия назован адвокат./
8. Принцип на поверителност в отношенията на адвоката с клиента :
На адвоката трябва да се предостави възможност да се свързва и да общува
свободно със своя доверител, както и да му дава консултации безпрепятствено и
уединено. Адвокатът има право да общува безпрепятствено и насаме със своя
доверител, със заподозрян, обвиняем или подсъдим, дори когато им е наложена мярка
за неотклонение задължане под стража.
Кокретни проявления на този принцип са :
а/Право и задължение на адвоката да пази адвокатска тайна/тя е широко понятие
и включва данни, свързани с личността, семейството, работата и професионални
тайни, станали му известни по време на изпълнение на служебните му задължения/
б/Неприкосновеност на адвокатските книжа. Забрана за използване като
доказателства на документи, събрани при извършване на обиск или претърсване на
жилището /кантората му, които са свързани с адвокатската тайна.
Адвокатът няма право да разкрива служебно поверената му информация без
съгласие на клиента. Задължението за професионална тайна не е ограничено със срок
във времето. Адвокатът отговаря за опазването на адвокатската тайна от своите
сътрудници и служители.
Изключения от задължението за опазване на адвокатска тайна:
- адвокатът е длъжен да разкрие сведения за клиента, ако неоповестяването им
представлява противоправно действие, прикриващо престъпление против личността
или против собствеността; ако неоповестяването на тези сведения представлява
противозаконно деяние, което може да прикрива смъртта на лице, тежка телесна
повреда или имуществени вреди в особено големи размери.
- изключение с оглед защитата на упълномощителя, респ. при изменение на защитата в
интерес на упълномощителя, или с оглед предотвратяване на тежко престъпление,
което упълномощителят може да извърши;

- за да се преодолеят евентуални противоречия между упълномощител и адвокат;
Във всички случаи разкриването на адвокатската тайна следва да става само в
изчерпателно уредени в закона случаи: със съгласието на доверителя, след получаване
на разрешение от компетентен орган или по преценка на самия адвокат, но само в
рамките на абсолютно необходимото за целта.
9.Адвокатът не е длъжен да поеме всяка защита. Той може да откаже без да
обосновава причината. Той е длъжен да откаже при конфликт на интереси. Адвокатът
няма право да поема задачи, за които не се счита компетентен. Приетата защита
означава презюмирана компетентност, поради което адвокатът не може да се откаже
впоследсвие от поетата защита на това основание. Адвокат, който не желае да поеме
даден случай, трябва незабавно да извести клиента за това. В противен случай
отговаря за причинените му вреди.
10.Адвокатът не може да се откаже от поетата защита и носи отговорност, в
случай че стори това. Клиентът може да се откаже от адвоката. Забрана от отказ на
поетата защита на основание некомпетентност, тай като ако вече си я поел, се
презюмира, че си компетентен. Задължение за адвоката да води делото докрай, освен
ако клиентът не се откаже от него. В този случай адвокатът е длъжен да върне всички
документи по делото на клиента.
11.Задължение за адвоката да върне на клиента оригинала на документите, които
са му предоставени, при приключване на делото. Адвокатът е длъжен при
поискване незабавно да предостави на клиента цялата документация, с която
разполага по делото.
12.Задължение на адвоката да пази препис на документите до 5 години от
приключване на делото.
13. Задължение за адвоката да съхранява своите парични средства отделно от
паричните средства на своите клиенти.
14. Морални и етични задължения в отношенията адвокат - клиент
Конкретни проявления на моралните и етични правила в отношенията с
клиента:
- Забрана адвокатът да води дела, от изхода на които е лично заинтересован.
-Задължение да спазва в личен и в професионален план норми на поведение, с
които да оправдава уважението и доверието, които професията предполага
- Забрана при конфликт на интереси: забрана адвоката да представлява повече от
един клиент по дело при конфликт на интереси или ако съществува сериозна опасност
от възникването му. При възникване конфликт на интереси, при риск за накърняване
на професионалната тайна или когато бъде накърнена независимостта му, адвокатът
трябва да престане да действа от името на клиентите.
- Задължение за адвоката да води делото докрай, освен ако клиентът му не се
откаже от неговите услуги

- Забрана за адвоката да прибягва до нелоялно привличане на клиенти
- Задължение за адвоката да защитава интересите на клиента без оглед на своите
интереси
- Адвокат не трябва да поема дело, освен по възлагане от клиент. Той може да
поеме дело по възлагане от свой колега
- Задължение на адвоката да съветва и да представлява клиента си бързо,
старателно и добросъвестно. Задължение да информира клиента си за развитие
на повереното му дело.
- Забрана за адвоката да поема дела, за които знае, или би трябвало да знае, че е
некомпетентен, освен ако си сътрудничи с адвокат, който има тази компетентност.
- Забрана за адвоката да упражни правото си на оттегляне от делото по такъв
начин, при който клиентът да не е в състояние да намери юридическа помощ от
другиго в полезно време за избягване на увреждането му.

ІІ.Отношения адвокат - противна страна:
Спрямо противната страна по делото адвокатът дължи уважение и вежливост, като се
въздържа от действия и бездействия, нанасящи й вреди. Принцип на лоялността към
насрещната страна : Адвокатът не трябва противозаконно да пречи на достъпа на
ответната страна до доказателства или противозаконно да унищожава, да променя
или да подправя документи и други доказателства. На адвоката се забранява да
контактува с отсрещната страна без разрешението на нейния адвокат. Задължение за
адвокатите да се въздържат от действия, които накърняват честта и достойнството на
гражданите.
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