Временно преустановяване на адвокатска дейност
1.При подадено заявление на адвоката за временно преустановяване на дейността
2.При наложено наказание лишаване от право за упражняване на адвокатска професия като дисциплинарно наказание или като присъда
3.При неплащане на финансовите задължения към колегията за членски внос, такси и застраховка професионална отговорност
4.При възникване на друга пречка от временен характер за упражняване на адвокатска дейност

Заличаване от регистъра на адвокати
1. При смърт, банкрут /несъстоятелност/ или наличие на несъвместимост следва изключване от списъка на колегията или от този на
стажант-адвокатите;
2При наложено като дисциплинарно наказание заличаване от списъка на адвокатите и от списъка на стажант – адвокатите . /Белгия/
3.При повторно лишаване от право за упражняване на адвокатска професия следва автоматично заличаване от списъка на колегията
/Белгия/
4.В Испания членството в адвокатска колегия се прекратява при следните обстоятелства: смърт, по собствено желание, неплащане на
членски внос и на всички други задължителни такси и вноски; влязла в сила присъда, която води до невъзможност за упражняване на
професията; наложено дисциплинарно наказание „изключване от колегията“
5.В Италия изключване от листата на адвокатите, която се води в съда, става с решение на Адвокатския съвет при: несъвместимост, липса
на някое от изискванията за вписване, неспазване на правилата за местоживеене, неполагане на клетва в тридневен срок от вписването
или по лично желание на вписания. Невъзможно е заличаване при висящо наказателно или дисциплинарно дело. Възможно е ново
вписване при отпадане на основанието за заличаване.
6.Във Финландия: Във Финландия отстраняването от колегията е вид дисциплинарно наказание, което се налага при утежняващи
обстоятелства на действия в противоречие на професионалната етика или пренебрегване на професионалните задължения. Лице, което е
отстранено от колегията или е заличено от членство в Асоциацията на адвокатите във Финландия или заличено от регистъра на
адвокатите от ЕС като дисциплинарн асанкция може след изтичане на период от 3 години от отстраняването или заличаването при
кандидатстване отново да бъде прието за член на Асоциацията или да бъде вписано в регистъра на адвокатите от ЕС. Ако адвокат
престане да практикува адвокатск апрофесия поради някаква причина, той трябва да подаде незабавно своята молба за напускане до
Асоциацията. Ако не стори това, Съветът записва, че е престанал да бъде член на Асоциацията и го заличава. Също така се заличава
адвокат, който е престанал да бъде гражданин на страна – член на ЕС или на ЕИО, както и адвокат, който е банкрутирал. Адвокат,
ретистриран в регистъра на ЕС, който престане да бъде адвокат в своята страна, също се заличава от регистъра на адвокатите от ЕС.

7.В Република Ирландия солиситърът може да бъде заличен от регистъра като дисциплинарно наказание при извършване на определено
дисциплинарно нарушение, при осъждане за измяна, углавно престъпление и др. В Италия също има регламент за дисциплинарно
наказание заличаване от списъците на адвокатите. Заличените от списъците могат да възстановят правата си след изтичане на 5 години и
след реабилитация при евентуална присъда.

