
Жилбер Колар – един от най- големите специалисти в 
областта на  наказателното право 
 

 
 
Роден е на 3 февруари 1948 г. в Буш дю Рон, 
Марсилия. Наследник   на богата фамилия, 
син   на  потомствен нотариус  Колар 
завършва  Колежа на преподобните бащи 
„Марист  а ла Сейн сюр Мер”  и правния 
факултет на Екс Прованс. 

 
В биографията му се открояват фактите, че той  е  президент 

на МАСК – Движение за активно гражданско общество,    настоящ член 
на Общинския съвет на Виши и член на „Общности на нациите за мир” 
към ООН.  Бил е   президент на Европейската координация за правата 
на човека и на Колежа по клинична криминология.  

 
В извънсъдебната си практика  още Жилбер Колар е носител на 

отличието „Рицар на изкуствата и литературата” – най- високото 
отличие присъждано в сферата на литературните постижения във 
Франция. Автор е на повече от 20 произведения,  сред които 
„Медицински афери”, „ Странната афера Алегра”, „ Убиецът”, „ Законът 
от 1901 разказан на французите” и др. Специалист не само по 
изключително сложни  дела и съдебни казуси, Колар е и активен 
общественик, писател, човек с ярко изразена лична  позиция, борец за 
човешки права и за развито гражданско общество.  Много от делата, 
които е водил  са описани в неговите книги. 

 
 

 
По- известните случаи,  с които  се е занимавал Жилбер  Колар: 
 

Казусът Зинедин Зидан 
 
Световната футболна федерация ФИФА наказа френската футболна 

звезда да заплати глоба след  неприятната  история между него и  италианския 
футболист Марко Матераци. В края на финала на Световното първенство по 
футбол в Германия Зидан удари противника си с глава в гърдите, очевидно 
провокиран преди това от обидни думи на  Матераци.  Пред очите на милиони 
зрители,   в залеза на футболната си кариера Зидан   бе изгонен позорно от 
футболния терен. Последвалите наказания наложени от ФИФА за уникалния 
сблъсък бяха относително меки. Зидан, който беше избран и за най-добър 
играч на първенството, бе наказан да плати глоба от 4800 евро и   да не играе в 
три мача на френския национален отбор.  Марко Матераци бе глобен с 3200 
евро и лишен от права за два мача в националния отбор на Италия.  
Приключвайки кариерата си, Зинедин Зидан   прие вместо трите мача 
наказание да се включи за три дни на доброволни начала в един от 
хуманитарните проекти на ФИФА. Независимо от това, неудовлетворен от 
развитието на случая, по- късно Зидан ангажира Жилбер Колар да се заеме с 
пълното реабилитиране  на доброто му име, като за това да се позове на 
кодекса на честта. Действително след инцидента на футболното поле в Берлин, 
английски и френски вестници  публикуваха информация, според която 
Матераци с цел наистина да провокира  Зидан към неправомерни действия го 
нарекъл  „син на проститутка- терорист”.   
 



 
 
 
 
 
 
Казусът  Бертран Аристид   
 
Когато бившият президент на република Хаити бе принуден да се оттегли 

от поста си, заминава първоначално за Централната африканска република, а  
по- късно емигрира в Ямайка. От там той за пореден път отправя обвинения 
срещу държавите на САЩ и Франция, като твърди, че   техните тайни служби  
са го притиснали и принудили да се оттегли в изгнание. Аристид не се 
задоволява само с публични обвинения. Той завежда съдебен иск срещу 
неназовани френски и американски длъжностни лица, като ги обвинява в това, 
че са го отвлекли.  Съдебният  иск е заведен от  Жилбер Колар срещу 
„Подсъдимия Х”, (правен термин използван във френското законодателство).  
От името на Аристид,  той е  упълномощен да започне дело срещу всеки, на 
когото може да се търси отговорност за отвличането му. 
 

Казусът Генерал  Осарес  
 
След оттеглянето си от военна служба генералът от френската армия 

Пол Осарес, бивш командос, парашутист, работил за френските тайни  служби 
в Индокитай, бивш член на „Ескадроните на смъртта” разкрива  пред журналист 
на големия френски ежедневник „Льо Монд” случаи на   масови изтезания и 
убийства на алжирски бунтовници по време на войната в бившата френска 
колония.  В издадената си по- късно книга „Апология на военните 
престъпления” бившият генерал описва детайлно как неговият отряд атакувал 
крепостта на Националния фронт за освобождение на Алжир-   Филипвил и 
след завземането й избил до крак 134 бунтовници. Жертвите от френска страна 
са само две. По- нататък Осарес описва  масови убийства, екзекуции на хиляди 
бунтовници  и извършени  мъчения над алжирци, като разкрива, че зверствата  
са ставали със знанието и по заповед на Френското правителство. Именно то   
му е наредило да ликвидира  Националния фронт за освобождение на Алжир 
по възможно най- бърз начин. Оповестената информация разбунва за дълго 
време цяла Франция с въпроса: „Знаело ли е наистина  правителството за 
зверствата в Алжир или не?”. Стига се до там, че президентът   Ширак отнема  
знака на Почетния  легион на Осарес, най- високото отличие давано във  
Франция за военни заслуги и принос към нацията. Срещу бившия генерал е 
заведено дело от „Лигата за защита правата на човека”. На първа инстанция 
той е    осъден да заплати  7 500 евро. След като Жилбер Колар се заема със 
защитата му, Касационният съд на Франция отменя присъдата.  
 

Аферата  „Карпантра”   
 
В нощта на 9 срещу 10 май 1990 г. в гробището на малкото френско 

градче Карпантра 34 еврейски гроба са брутално разбити и отворени, плочите 
им са изпочупени,  а трупът на Феликс Жермон дори е изваден  от неизвестни  
вандали. В  градчето от векове живее голяма еврейска общност. Хората са 
потресени  и  възприемат  оскверняването на гробищата като акт на 
антисемитизъм и расизъм. През следващите дни  еврейската общност 
организира серия от   демонстрации и публични протести срещу расизма, 
антисемитизма и ксенофобията. В манифестациите  се включва дори и 
тогавашния президент на Франция Франсоа Митеран. В хода на разследването 
са заподозрени крайно десни неонацисти. Двама членове на 
националистическата европейска партия даже са арестувани, но на следващия 
ден полицията ги пуска поради липса на доказателства. Общественото мнение 



се нажежава още повече от слуховете, че в аферата са замесени синовете на 
местни аристократи, дори синът на кмета. Според младо момиче те са 
организирали оргии на гробището и дори са извършили убийството на друго 
момиче - намерената там мъртва   Александра Берю.   

 
 
Нейното семейство, както и това на Феликс Жермон наемат  Жилбер 

Колар за  адвокат. Пред съда той поддържа тезата, че престъпниците биват 
умишлено прикривани от държавната власт. След силен обществен натиск 
съдията по делото е отстранен, а то  е пренесено да се гледа в Марсилия. В 
хода на процеса  един от престъпниците Яник Жарние се предава сам на 
полицията в Авиньон и се признава за виновен.  От признанията му става ясно, 
че оскверняването на еврейските гробове е действително антисемитски акт, 
извършен от неонацисти. В последвалия светкавичен процес „мозъкът” на 
вандалския акт и неговия помощник са осъдени на по 2 г. затвор, а останалите 
съучастници на по 1 година и 8 месеца лишаване от свобода. 
 

Аферата Патрис Алерг  
 
В един от най- нашумелите съдебни процеси в новата история на 

Франция Патрис Алерг първоначално е обвинен  от полицията в убийството на 
млада проститутка. В хода на разследването му е повдигнато и друго 
обвинение: за това, че е извършител на серия убийства и на други момичета, 
които с насилие принуждавал към проституция и пласиране на дрога. Когато  
Жилбер Колар се заема със  защитата на  Патрис Алерг случаят от чисто 
криминален става политически. В хода на процеса    Колар разкрива,  че 
обвиняемият е действал в услуга и по поръчка на известни политици, висши 
магистрати и полицаи в Тулуза. Възползвайки се от услугите му те са си  
организирали  садомазохистични соарета с участието на доставени от него 
проститутки и наркотици. 
 

Аферата „Фестина”  
 
Известният  френски колоездач, победител в Тур дьо Франс и във 

френския „ Сървайвър”, майстор на планинското колоездене  Ришар Виренк   е 
въвлечен в огромен допинг –скандал, наречен от световните медии  „Аферата 
Фестина”. През 1998 г. няколко френски спортисти, в това число и Виренк са 
хванати в употребата на допинг- стимуланти. В разразилия се огромен скандал 
Виренк твърди, че действително е взимал стимулиращи средства без да знае,  
че те съдържат допинг.  Със защитата на Виренк се заема Жилбер Колар. 
Малко по- късно лекарят на френския отбор по колоездене, както и спортния 
директор на екипа наречен от медиите „Фестина”, са хванати на митницата с 
голям брой допинг- средства и в  последвалото разследване те признават 
вината си в аферата. 

 
 
Други известни  случаи на  адвокат Жилбер Колар:   
 
- „Черният Септември”;  
 - Гражданската Партия срещу Клаус Барби;  
 - Патрик Себастиан;  
- Присила ел Амри и др. 
 
  


