
До членовете на работната група  

при Софийския Адвокатски съвет, за промяна 
на Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на 
адвоката. 

Уважаеми колеги, членове на Софийския адвокатски съвет, 

Предлагам на Вашето внимание тези бележки относно предложенията за 
промени в нормативната уредба за адвокатската реклама и адвокатското 
посредничество. 

1.Съображения против отмяната на забраната за адвокатско посредничество 

1.1.Съгласно чл. 41 ЗА (доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от 
Европейския съюз не може да привлича клиенти чрез използването на посредници. 

Съгласно чл. 8, ал.4 ЗА Адвокатът или негов съдружник не може да предлага 
услугите си на бъдещ клиент … чрез посредник…Адвокатът не може да привлича 
клиенти чрез използването на посредници. 

Тези забрани следва да бъдат запазени, защото са част от конструкцията на 
адвокатската професия като регулирана от закона професионална дейност.  

1.2.Отношенията между адвоката и неговия клиент се основават на установена 
лична връзка и изградено лично доверие. По средата между адвоката и клиента му 
няма място за посредници,  няма място за лица, които да опосредяват осъществяването 
на защитата на клиента, защото по този начин се накърнява основен принцип при 
упражняване на адвокатската професия – адвокатът е длъжен да бъде независим, 
осъществявайки професионалната си мисия. 

1.2.1.Задлъжението на адвоката да бъде независим произтича от Конституцията. 
Конституционният законодател отрежда на адвокатурата основна роля в правосъдието, 
регламентирайки адвокатската професия в Глава Шеста - Съдебна власт, акцентирайки 
изрично върху нейната независимост (чл. 134, ал.1 КРБ). Задлъжението на адвоката да 
бъде независим произтича от задължението му да подпомага на гражданите и 
юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатът, 
който е зависим от други външни фактори е неспособен да отговори на това 
конституционно изискване. Наличието на някаква външна зависимост на адвоката е 
основание за наличие на конфликт на интереси, който адвокатът е длъжен да не 
допуска, а ако такъв бъде реализиран – адвокътът е длъжен да откаже да поеме 
защитата или да се откаже от вече поета защита – чл. 43, ал.2 – 6 и чл. 13 ЕКА. 

1.2.2.Задължението на адвоката да бъде независим е основен принцип, който е 
заложен в основните нормативни актове, които регламентират адвокатската професия. 

В чл. 2 от  Закона за адвокатурата е посочено, че упражняването на адвокатската 
професия е дейност, предвидена в Конституцията, за правно съдействие и защита на 



свободите, правата и законните интереси на физическите и юридическите лица. Тя се 
осъществява в съответствие с принципите на независимост, изключителност, 
самоуправление и самоиздръжка. При упражняването на адвокатската професия 
адвокатът или адвокатът от Европейския съюз се ръководи от законните интереси на 
клиента, които е длъжен да защитава по най-добрия начин със законни средства. 

Съгласно чл. 3 Етичния кодекс на адвоката (1).При упражняване на професията 
си адвокатът е независим. (2). Адвокатът действа в съответствие със закона, с 
правилата на този кодекс и законните интереси на клиента, не се влияе от личните си 
интереси, не се поддава на външен натиск или на чуждо въздействие и предоставя 
правна помощ, ръководейки се от вътрешното си убеждение.(3).Адвокатът се 
противопоставя на всяко посегателство върху неговата независимост и не нарушава 
професионалната етика с цел да се хареса на клиента, на властите или на трети лица. 

Задължението на адвоката да бъде независим произтича от забраната за адвоката 
да поделя на възнаграждението си с лице, което не е адвокат – чл.17 ЕКА  

Изброените правила са императивни. Тяхната крайна цел не е да бъде обезпечен 
някакъв „адвокатски монопол“, а да бъдат създадени законови гаранции за 
охраняването, съхраняването, предпазването на правата и законните интереси на 
клиентите от незаконосъобразни посегателства, съответно - тяхната защита и 
отстояване, ако бъдат накърнени. 

1.2.3.Независимостта при упражняването на адвокатската професия изисква от 
адвоката да бъде абсолютен суверен как да предприема и осъщестява работата си като 
адвокат по конкретен казус за конкретен клиент. Това означава, че когато адвокатът 
взема решения и осъществява професионалните си задължения от него се изисква да 
бъде: 

- независим от органите на правосъдната система – съд, прокуратура, следствие; 

- независим от останалите процесуални субекти участващите в съдебните дела - 
процесуалния противник, вещите лица, свидетелите; 

- независим от органите на изпълнителната власт – разследващи органи, 
администрация, дължавни регулатори и др.; 

-независим от устройствените органи на адвокатурата; 

- несъвместим от каквато и да било служебна подчиненост, материална и 
финасова зависимост; 

- независимост на адвоката-съдружник от управителните органи и общо 
събрание на адвокатското дружество и др. 

Упражнявайки професията си адвокатът е двойно обвързан – както с клиента, 
така и със закона. Адвокатът  е длъжен да защитава по най-добрия начин законните 
права и интереси на клиента, но само със законни средства (чл.2, ал.2 ЗА). Това 



означава, че адвокатът е длъжен да бъде независим дори от собствения си клиент - 
длъжен е да откаже, когато клиентът изисква от него защита на очевидно незаконни 
интереси или преприемане на очевидно незаконни действия. 

1.2.4.Поставянето на дейността на адвоката под каквато и да било зависимост и 
опосредяване от външни фактори (посредници) подкопава гореописаните изисквания за  
конституционно съответствие на адвокатската професия. Защо никой не се съмнява в 
азбучната истина, че е недопустимо съдията да правораздава, бидейки „подпомаган“ от 
ходатаи за постигане на справедливостта? Защото тяхното участие в 
правораздавателния процес, дори да е обусловено от най-благородни и най-чисти 
намерения, би поставило под съмнение независимостта на съдията. На същото 
основание е недопустимо посредник да застава в доверителните отношения между 
адвокат и клиент. Недопустимо е посредник да се намесва в отношенията адвокат-
клиент: 

- при определяне на предмета на договора за правна услуга; 

- при определяне на размера и условията на адвокатското възнаграждение; 

- при заплащане на адвокатското възнаграждение от клиента на адвоката; 

- при подготовката и изпълнението на възложената работа от адвоката. 

1.3.Заставането на посредници между адвоката и клиента поставя на риск 
изпълнението от адвокатите на основни техни задължения: 

- за опазване на адвокатската тайна; 

- за недопускане на конфликт на интереси; 

- за опазване на личните данни на клиента. 

2.Директива 2006/123/ЕО има за цел да премахне ограниченията на свободното 
установяване и свободното предоставяне на услуги в държавите-членки, за да 
допринесе за завършването на свободния и конкурентоспособен вътрешен пазар и е 
приложима и за регулираните професии, включително за адвокатската професия. 

 Чл. 24, ал 1 от Директива 2006/123/ЕО задължава държавите-членки да 
премахнат всички съществуващи „общи забрани на търговски съобщения на 
регулираните професии“. 

 В чл. 4, т. 12 от Директива 2006/123/ЕО се посочва, че търговско съобщение е 
„всякаква форма на комуникация, предназначена да популяризира, пряко или косвено, 
стоки, услуги или имидж на предприятие, организация или лице, занимаващи се с 
търговска, промишлена или занаятчийска дейност, или практикуващо регулирана 
професия.“ 

Решение на СЕС по дело С-119/2009 г., постановено по преюдициално запитване 
за тълкуване на чл. 24 от Директивата, постановено по повод професията на експерт-
счетоводителите, е прието, че „член 24, параграф 1 от Директива 2006/123/ЕО … 



трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, която напълно 
забранява на представителите на регулирана професия, каквато е тази на експерт-
счетоводителите, да извършват действия по установяване на контакт с 
потенциални клиенти“. В мотивите към решението е посочено, че търговските 
съобщения включват не само традиционните методи за реклама, а всички форми на 
комуникация, чиято цел е намирането на нови клиенти. СЕС приема, че 
самопредлагането  представлява форма на търговско съобщение, тъй като е непотърсен 
личен контакт с потенциален клиент с цел евентуално предоставяне на услуга. СЕС 
приема, че самопредлагането е самостоятелна форма на търговско съобщение, 
съответно, че неговата обща забрана не е несъобразена с изискването на чл. 24 от 
Директивата. 

Въз основа на изложеното по-горе в т.1 за принципите на осъществяване на 
адвокатската професия следва извод, че забраната за посредничество между адвокат и 
клиент не представлява забрана за търговско съобщение по смисъла на чл.24 от 
Директивата за услугите 2006/123/ЕО (Директива 2006/123/ЕО). 

Фактическият обхват на чл. 24, ал 1 от Директива 2006/123/ЕО за отмяна на 
общата забрана за търговски съобщения се отнася до всякакви форми на комуникация, 
предназначени да бъдат популяризирани предлаганите адвокатски услуги - отпадане на 
общите забрани за адвокатска реклама и самопредлагането от адвокат на клиент.  

Осъществяването на посредничество между адвоката и неговия клиент не е 
търговско съобщение, не е форма на комуникация, не е форма на популяризиране 
адвокатската услуга по смисъла на Директива 2006/123/ЕО.  

Случаите на посредничество между адвокат и клиент, при които се моделират 
и/или контролират доверителните отношения между адвоката и неговия клиент: при 
определяне на предмета на договора за правна услуга; при определяне на размера и 
условията на адвокатското възнаграждение; при заплащане на адвокатското 
възнаграждение от клиента на адвоката; при подготовката и изпълнението на 
възложената работа от адвоката, представляват функционална намеса в есенциалната 
част от отношенията адвокат-клиент – там където се раждат, изграждат, предприемат 
защитата и отстояването на законните права и законните интереси на клиента. Тази 
намеса е противоправна, защото застрашава независимостта на адвоката при 
упражняване на неговата професия, в резултат на което осъществяването и защитата на 
правата и законните интереси на клиента се поставят на риск или същите директно се 
компрометират.  

Императивното правило на чл. 24, ал 1 от Директива 2006/123/ЕО не съдържа 
задължение да бъде изключена на забраната за посредничество между адвокат и 
клиент. Известно е, че забранителните правни норми се тълкуват стриктно, че е 
недопустимо предвидената санкция да бъде разпростирана за случаи, които не са 
предвидени от тяхната хипотеза чрез разширително тълкуване или аналогия. 

Ето защо считам, че в Процедура за нарушение 2020/4006  ЕК недопустимо 
разширява приложното поле на чл. 24, ал 1 от Директива 2006/123/ЕО – към кръга на 
търговските съобщения - адвокатска реклама и за самопредлагането от адвокат на 
клиент да бъде приравнено противозаконното посредничество между адвокат и клиент. 
Напротив, забраната за посредничество между адвокат и клиент, в контекста на 



основните принципи на професията, посочени по-горе в т.1 е надлежно изключение по 
смисъла на чл. 24, ал 1 от Директива 2006/123/ЕО. 

 

3.Нужда от нова правна регулация за изключителна адвокатска дейност, 
адвокатската реклама, самопредлагането от адвокат на клиент и предоставяне на 
онлайн правни услуги. 

3.1.Новата правна уредба в горепосочената материя следва да бъде насочена към 
детайлизиране на изискванията към адвокатите при извършване на адвокатската 
реклама, самопредлагането от адвокат на клиент и предоставяне на онлайн правни 
услуги, в светлината на основните принципи на адвокатската професия. По-високите 
изисквания към адвокатите следва да бъдат балансирани с посочване на кръга от 
правни услуги, които могат да бъдат предоставяни само и изключително от лица 
притежаващи адвокатска правоспособност.  

3.2.Нови правила за адвокатска реклама и самопредлагането от адвокат на 
клиент. 

Считам, че ще бъде полезно да бъдат реципиран френския опит по посочените 
въпроси, уредени в чл. 10 и чл. 19 от Национален вътрешен правилник на адвокатурата 
(Règlement Intérieur National de la profession d'avocat – RIN), които прилагам като 
Приложение 16 и могат да бъдат намерени на следния адрес: 

https://www.cnb.avocat.fr/fr/reglement-interieur-national-de-la-profession-davocat-
rin# 

 
Член 10 – Комуникация 
 
10.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Функционалната реклама има за цел да популяризира юридическата професия и нейната организация. Тя 
е под властта на институциите, представляващи професията. 
 
Комуникацията на адвоката означава неговата лична реклама и неговата професионална информация. 
 
Лична реклама означава всяка форма на комуникация, предназначена за популяризиране на адвокатските 
услуги. 
 
Самопредлагането, което вид лична реклама, означава всяка форма на пряка или непряка комуникация, 
надхвърляща обикновената информация, предназначена да популяризира услугите на даден адвокат на 
вниманието на конкретно физическо или юридическо лице. 
 
В разпоредбите по-долу терминът реклама се отнася до лична реклама. 
 
 
10.2 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ВСЯКА КОМУНИКАЦИЯ 
 
При всяка комуникация адвокатът трябва, гарантирайки спазването на основните принципи на 
професията, да посочва качеството си и да позволява, независимо от използвания способ на 
комуникация, да бъде идентифициран, намерен на адрес, да бъде осъществена връзка с него, да бъде 
посочена адвокатската колегия, в която е вписан, структурата на съвместно упражняване на адвокатска 
дейност, и в приложимите случаи – правните организации, в които членува. 



 
По-специално може да се спомене: 

 Неговата(ите) специализация(и), както и неговата(ите) специфична(и) квалификация(и), 
надлежно получена(и) и не отнета(и); 

 Област(и) на основна дейност; 

 Услугите/функциите1, посочени в член 6 от този Правилник, които могат да му бъдат 
поверени. Когато предоставя такива тясно специализирани услуги/функции, той е 
длъжен да ги посочи изрично. 

 
Когато адвокатът съобщава за естеството на предлаганите услуги, той трябва да предостави честна 
информация. 
 
Забранени са: 

 Всяка невярна или подвеждаща реклама; 

 Всяко сравнително или пренебрежително споменаване; 

 Всяко изявление, което може да създаде в съзнанието на обществеността невярна представа 
за структура на съвместно упражняване на адвокатска дейност, която в действителност не 
съществува и/или за професионална квалификация, каквато в действителност не е 
придобита; 

 

Всяко позоваване на функции или дейности, които не са свързани с упражняването на адвокатската 
професия, както и всяко позоваване на съдебни длъжности. 

Само адвокати, които притежават един или повече сертификати за специализация, както и тяхната 
специфична квалификация(и), надлежно придобити и които не са отнети, могат да използват за 
комуникацията си, независимо от нейния способ, думите "специалист", "специализиран", "специалност" 
или „специализация” и отличителния знак, създаден от Националния адвокатски съвет, за да 
символизира качеството на специалист адвокат. 

Информацията, отнасяща се до области на основна дейност, чийто брой не може да бъде по-голям от три, 
трябва да произтича от реална и обичайна професионална практика на адвоката в съответната област или 
области. 

Информацията, отнасяща се до специализации, специфични квалификации, области на основна дейност 
и/или услугите/функциите, посочени в член 6 от този Правилник, независимо от използвания способ, 
трябва да съответства на адвоката, който е физическо лице, член на структурата. 

Адвокатът, който прави съобщение за своите специализации, специфичните си квалификации и/или 
основните си области на дейност и/или услугите/функциите, посочени в член 6 от този Правилник, или 
съществено променя това съобщение, независимо от използвания способ, трябва незабавно да уведоми 
Адвокатския съвет за условията на това съобщение. 

 

10.3 РЕКЛАМА И САМОПРЕДЛАГАНЕ 
Рекламирането и самопредлагането са позволени на адвоката, ако те осигуряват честна информация за 
естеството на предлаганите услуги и ако тяхното изпълнение зачита основните принципи на професията. 

Самопредлагането е под формата на ексклузивно съобщение от всякакъв физически или телефонен 
способ. Изключени са текстовите съобщения, изпратени до терминал за мобилен телефон. 

На адвоката е забранено да използва услугите на трето лице с цел заобикаляне на тези забрани. 

Самопредлагането уточнява условията за определяне на цената на услугата, която ще бъде предмет на 
договор за адвокатско възнаграждение. 

Всяка реклама трябва да бъде съобщена незабавно на Адвокатския съвет. 

 
1 Например: арбитър, медиатор, ликвидатор и др. 



 

10.4 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО СПРАВОЧНИЦИТЕ 
В съответствие с общите разпоредби за всички комуникации, адвокатът или адвокатската кантора може 
да бъде представен във всеки справочник, при условие че споменаванията, които го засягат, и 
съдържанието на справочника, не противоречат на основните принципи на професията. 

Адвокатът може да посочи своята специализация(и) и специфичната си квалификация(и), надлежно 
получена(и) и не отнета(и), както и областите му на основна дейност, произтичащи от реална и обичайна 
професионална практика в заявената(ите) област(и). 

 

10.5 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМАТА 
Адвокат, който създава или съществено изменя Интернет сайт, трябва незабавно да информира 
Адвокатския съвет и да му предостави имената на домейна, който позволяват достъп до него. 

Името на домейна трябва да включва името на адвоката или наименованието на адвокатската кантора в 
цялост или съкратено, което може да бъде последвано или предшествано от думата „адвокат“. 

Забранено е използването на имена на домейни, които обикновено напомнят за качеството адвокат или за 
длъжност, която може да доведе до объркване, за област на правото или дейност, която се свърза с 
адвокатска дейност. 

Сайтът на адвоката не може да включва никакви препращащи връзки или рекламни банери за какъвто и 
да е продукт или услуга, различни от тези на професията. 

Сайтът на адвоката не може да съдържа хипертекстова връзка, позволяваща директен или косвен достъп 
до сайтове или страници на сайтове, чието съдържание би било в противоречие с основните принципи на 
адвокатската професия. Адвокатът трябва да гарантира това, като редовно посещава сайтовете и 
страниците, до които предоставят достъп хипертекстовите връзки на неговия сайт, и незабавно да 
предприеме всички мерки за тяхното изтриване, ако този сайт се окаже в противоречие с основните 
принципи на професия. 

Адвокат, участващ в блог или онлайн социална мрежа, трябва да спазва основните принципи на 
професията. 

 

10.6 НАИМЕНОВАНИЯ 
Наименованията означават търговското име, знакът, марката, фирменото наименование или името или 
всеки друг термин, с който се идентифицира или разпознава един адвокат или една структурата на 
съвместно упражняване на адвокатска дейност. 

Наименованието, каквато и да е неговата форма, е начин на комуникация. 

Забранено е използването на наименования, които обикновено напомнят за качеството адвокат или за 
длъжност, която може да доведе до объркване, на област на правото, на специализация или на дейност, 
която се свърза с адвокатска дейност. 

 

Член 19 - ОНЛАЙН ПРАВНИ УСЛУГИ 

19.1 ОБЩИ ПРИНЦИПИ 

Предоставянето от адвокат на правни услуги по електронен път предполага наличието на 
персонализирана услуга към клиента. 

Адвокатът, който предлага правни услуги онлайн, включително този, който участва в Интернет сайт или 
онлайн платформата на трето лице, обозначен в него или посочен чрез хипертекстова връзка, трябва да 
го прави в съответствие с изискванията на чл.15 от Постановлението от 12 юли 2015 г. и член 10 от този 
Правилник. По-специално, той трябва да спазва задълженията по член 10.3. 



Когато установи, че съдържанието на сайта не отговаря на принципите, регулиращи професията, той 
трябва незабавно да прекъсне своето участие и да информира Адвокатския съвет на колегията, в която е 
вписан. 

19.2 ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

Името на участващия адвокат трябва да бъде съобщено на интернет потребителя преди сключването на 
договор за предоставяне на правни услуги онлайн. 

Когато адвокат получи онлайн запитване от лице, търсещо адвокатска услуга, е длъжен да установи 
неговата самоличност и да провери свързаните с него обстоятелства с цел да спази професионалната 
тайна, да избегне конфликт на интереси, да осигури спазването на правилата за предотвратяване 
изпирането на пари и да предостави информация, съответна на казуса на запитващото лице. Адвокатът, 
който отговаря на онлайн запитването, трябва винаги да може да бъде идентифициран. 

 

19.3 КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТА 

Адвокатът, който предоставя правни услуги онлайн, винаги трябва да може да осъществи личен и пряк 
контакт с интернет потребителя. 

 

19.4 ЗАПЛАЩАНЕ НА АДВОКАТСКИТЕ УСЛУГИ 

19.4.1 АДВОКАТ, СЪЗДАВАЩ УЕБСАЙТ ИЛИ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЗА ПРАВНИ УСЛУГИ 

Адвокат, който създава, използва или има мажоритарно участие, сам или с колеги, в създаването и 
употребата на Интернет сайт или онлайн платформа за правни услуги, може свободно да получава 
възнаграждението от клиентите; той може да получи възнаграждението си чрез посредничеството на 
финансова институция, която гарантира сигурността на онлайн плащанията, при условие че 
идентификацията на клиента остава възможна и в този случай. 

 

19.4.2 АДВОКАТ, ВПИСАН В ИНТЕРНЕТ САЙТ ИЛИ В ОНЛАЙН СПРАВОЧНА ПЛАТФОРМА 
ИЛИ ПЛАТФОРМА ЗА СВЪРЗВАНЕ 

Адвокатът, който е вписан в Интернет сайт или в онлайн справочна платформа или платформа за 
свързване, може да бъде задължен да участва с еднократна сума в разходите за функциониране на този 
сайт или тази платформа, като е изключено тази сума да се определя на база хонорарите, които адвокатът 
получава от клиентите, с които се е свързал чрез сайта или платформата. 

Адвокатът, който е посочен в или се е свързал с клиент чрез онлайн платформа, трябва да се увери, че 
услугите, предоставяни в сайта или в онлайн справочна платформа или платформа за свързване, са в 
съответствие с Дял II от Закон № 71-1130 от 31 декември 1971 г. относно реформата на някои съдебни и 
юридически професии. 

Адвокатът, който предоставя правна услуга по смисъла на разпоредбите на Дял II от гореспоменатия 
закон от 31 декември 1971 г., трябва да спазва професионалната тайна и правилото за конфликт на 
интереси. Той не може да възлага на оператора на сайта или онлайн справочната платформа или 
платформата за свързване, да събира за негова сметка дължимите му хонорари, освен ако се обърне към 
фирма, одобрена при условията на Паричния и финансов кодекс. 

 

 



4.Нужда органите на адвокатурата спешно да създадат сигурна онлайн 
платформа, чрез която да се обезпечи надеждна електронна среда, посредством която 
клиентът и адвокатът да установяват личен професионален контакт. 

В тази посока спокойно може да се почерпи опита на френската адвокатура. 
Френският Висш адвокатски съвет е осигурил на френските адвокати и техните 
потенциални клиенти изключително удобна платформа, която гарантира честна 
информация и сигурност на комуникацията. 

https://www.avocat.fr/         

4.1. Осигуряване на достъп до адвокат по критерий професионална 
специализация и населено място. 

Вж. по-долу Приложения 1,2,3,4,5,6, 

4.2. Осигуряване на достъп до адвокат по населено място. 

Вж. по-долу Приложения 7,8,9,10 

4.3. Осигуряване на достъп до адвокат с персонализирана оферта. 

Вж. по-долу Приложения 11, 12, 13, 14, 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1. Осигуряване на достъп до адвокат по критерий професионална 
специализация и населено място. 

Резултатът е, че платформата предоставя крайни координати на конкретен 
адвокат, който е посочил конкретните си ценови условия и е осигурена възможност 
клинета да установи с него пряк личен контакт, без никакви посредници. 

 

Приложение 1 

 

 

https://consultation.avocat.fr/avocats/index.php 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 
 

https://consultation.avocat.fr/avocats/carte.php?consultingclass=&page=1&source=sea
rch&namesearch=0&competencepublic1=4&competencepublic2=.42.&name=&address=&la
nguage= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. Осигуряване на достъп до адвокат по населено място. 

Резултатът е, че платформата предоставя крайни координати на конкретен 
адвокат, който е посочил конкретните си ценови условия и е осигурена възможност 
клинета да установи с него пряк личен контакт, без никакви посредници. 

 

Приложение 7 

 

 
 

 

https://consultation.avocat.fr/avocats/par-ville.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 8 

 

 
 

 

https://consultation.avocat.fr/avocats/ville-albertville.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 9 

 

 

 
 

 

https://consultation.avocat.fr/avocat-albertville/davy-coureau-42912.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 10 

 

 
 

 

https://consultation.avocat.fr/avocat-albertville/davy-coureau-42912.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3. Осигуряване на достъп до адвокат с персонализирана оферта. 

Резултатът е, че платформата предоставя крайни координати на конкретен 
адвокат, който е посочил конкретните си ценови условия и е осигурена възможност 
клинета да установи с него пряк личен контакт, без никакви посредници. 

 

 

Приложение 11 
 

 
 

https://consultation.avocat.fr/devis-personnalise/droit-de-la-famille.html 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 12 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 13 
 

 
 

https://consultation.avocat.fr/devis-personnalise/droit-de-la-famille/divorce-et-
separation.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 14 
 

 

 
 

https://consultation.avocat.fr/combien-coute-avocat-divorce-pour-faute-procedure-
205-devis.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 15 
 

 
 

 

https://consultation.avocat.fr/combien-coute-avocat-divorce-pour-faute-procedure-
205-devis-form.html 

 

Създаването на правила, които повишават изискванията към адвокатите при 
онлайн-комуникацията с потенциални клиенти поставя високи изисквания и към 
органите на адвокатурата. Считам, че Висшия адвокатски съвет е длъжник на 
българския адвокат, който заслужава да получи институционална подкрепа. Висшия 
адвокатски съвет е длъжен да създаде надеждна онлайнплатформа, която да бъде 
сигурен инструмент за българския адвокат, когато встъпва в професионални отношения 
в интернет пространството, бидейки длъжен да спазва стриктно основните принципи на 
адвокатската професия. 

С уважение: 

Адв. Мирослав Мичев, 

Член на Софийския Адвокатски Съвет 

 
 



Приложение 16 

 

 

Règlement Intérieur National de la profession d'avocat – RIN 

https://www.cnb.avocat.fr/fr/reglement-interieur-national-de-la-profession-davocat-
rin# 

 

Article 10 - Communication 
L. 31 décembre 1971, art. 3 bis et 66-4 ; D. 25 août 1972 ; D. 12 juillet 2005, art. 15 

Art. 10 modifié par DCN n°2010-002, AG du CNB du 08-05-2010, Publiée au JO par Décision du 20-
05-2010 - JO 11 juin 2010 | Titre et dispositions modifiés par DCN n°2014-001, AG du CNB du 10-
10-2014, Publié au JO par Décision du 13-11-2014 – JO 5 décembre 2014 / Modifié par DCN n°2015-
002, AG du CNB du 21-11-2015 - Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016 | 
Modifié par DCN n°2019-005, AG du CNB du 3-04-2020 - Publié au JO par Décision du 28-05-2020 
– JO 13 juin 2020 

10.1 DÉFINITIONS 

Art. 10.1 modifié par DCN n°2015-002, AG du CNB du 21-11-2015 - Publié au JO par Décision du 
14-01-2016 – JO 16 février 2016 | Modifié par DCN n°2019-005, AG du CNB du 3-04-2020 - Publié 
au JO par Décision du 28-05-2020 – JO 13 juin 2020 

La publicité fonctionnelle est destinée à faire connaître la profession d'avocat et son organisation. Elle 
relève de la compétence des institutions représentatives de la profession. 

La communication de l'avocat s'entend de sa publicité personnelle et de son information 
professionnelle. 

La publicité personnelle s'entend de toute forme de communication destinée à promouvoir les services 
de l'avocat. 

La sollicitation personnalisée, qui est un mode de publicité personnelle, s'entend de toute forme de 
communication directe ou indirecte, dépassant la simple information, destinée à promouvoir les 
services d'un avocat à l'attention d'une personne physique ou morale déterminée. 

Dans les articles ci-après le terme publicité s'entend de la publicité personnelle. 

 

10.2 DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTE COMMUNICATION 

Art. 10.2 modifié par DCN n°2019-005, AG du CNB du 3-04-2020 - Publié au JO par Décision du 28-
05-2020 – JO 13 juin 2020 

L'avocat doit, dans toute communication, veiller au respect des principes essentiels de la profession, 
faire état de sa qualité et permettre, quel que soit le support utilisé, de l'identifier, de le localiser, de le 
joindre, de connaître le barreau auquel il est inscrit, la structure d'exercice à laquelle il appartient et, le 
cas échéant, le réseau dont il est membre. 

Il peut notamment faire mention : 



 De sa ou ses spécialisations, ainsi que de sa ou ses qualifications spécifiques, régulièrement 
obtenues et non invalidées ; 

 De ses domaines d’activités dominantes ; 
 Des missions visées à l'article 6 du présent règlement qui peuvent lui être confiées. Lorsqu'il 

agit dans le strict cadre d'une telle mission, il doit l'indiquer expressément. 

Lorsque l’avocat communique sur la nature des prestations de services proposées, il doit procurer une 
information sincère. 

Sont prohibées : 

 Toute publicité mensongère ou trompeuse ; 
 Toute mention comparative ou dénigrante ; 
 Toute mention susceptible de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une structure 

d'exercice inexistante et/ou d'une qualification professionnelle non reconnue ; 
 Toute référence à des fonctions ou activités sans lien avec l'exercice de la profession d'avocat 

ainsi que toute référence à des fonctions juridictionnelles. 

Seul l’avocat titulaire d’un ou de plusieurs certificats de spécialisation, ainsi que de sa ou ses 
qualifications spécifiques, régulièrement obtenus et non invalidés peut utiliser pour sa communication, 
quel qu’en soit le support, les mots « spécialiste », « spécialisé », « spécialité » ou « spécialisation » et 
le signe distinctif instauré par le Conseil national des barreaux pour symboliser la qualité d’avocat 
spécialiste. 

L’information relative aux domaines d’activités dominantes, dont le nombre revendiqué ne peut être 
supérieur à trois, doit résulter d’une pratique professionnelle effective et habituelle de l’avocat dans le 
ou les domaines correspondants. 

L’information relative aux spécialisations, aux qualifications spécifiques, aux domaines d’activités 
dominantes et/ou aux missions visées à l'article 6 du présent règlement, quel que soit le support, doit 
correspondre à l’avocat personne physique membre de la structure. 

L'avocat qui communique sur ses spécialisations, ses qualifications spécifiques, et/ou ses domaines 
d’activités dominantes et/ou les missions visées à l'article 6 du présent règlement, ou modifie 
substantiellement cette communication, quel que soit le support, doit transmettre les termes de cette 
communication sans délai au conseil de l'Ordre. 

10.3 PUBLICITÉ ET SOLLICITATION PERSONNALISÉE 
La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l'avocat si elles procurent une information 
sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les 
principes essentiels de la profession. 

La sollicitation personnalisée prend la forme d'un message exclusif de toute démarche physique ou 
téléphonique. Sont exclus les messages textuels envoyés sur un terminal téléphonique mobile. 

Il est interdit à l'avocat d'utiliser les services d'un tiers dans le but de contourner ces interdictions. 

La sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination du coût de la prestation laquelle 
fera l'objet d'une convention d'honoraires. 

Toute publicité doit être communiquée sans délai au conseil de l'Ordre. 

10.4 DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX ANNUAIRES 

Art. 10.4 modifié par DCN n°2019-005, AG du CNB du 3-04-2020 - Publié au JO par Décision du 28-
05-2020 – JO 13 juin 2020 



Dans le respect des dispositions communes à toute communication, l'avocat ou le cabinet d'avocat peut 
figurer dans tout annuaire, sous réserve que les mentions qui le concernent et le contenu de l'annuaire 
ne soient pas contraires aux principes essentiels de la profession. 

L'avocat peut faire état de sa ou ses spécialisations et de sa ou ses qualifications spécifiques 
régulièrement obtenues et non invalidées, ainsi que de ses domaines d’activités dominantes résultant 
d’une pratique professionnelle effective et habituelle dans le ou les domaines revendiqués. 

10.5 DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA PUBLICITÉ PAR 
INTERNET 
L'avocat qui ouvre ou modifie substantiellement un site Internet doit en informer le conseil de l'Ordre 
sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d'y accéder. 

Le nom de domaine doit comporter le nom de l'avocat ou la dénomination du cabinet en totalité ou en 
abrégé, qui peut être suivi ou précédé du mot « avocat ». 

L'utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d'avocat ou un titre pouvant 
prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l'avocat, est interdite. 

Le site de l'avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la 
profession, pour quelque produit ou service que ce soit. 

Il ne peut comporter de lien hypertexte permettant d'accéder directement ou indirectement à des sites 
ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession 
d'avocat. Il appartient à l'avocat de s'en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages 
auxquelles permettent d'accéder les liens hypertextes que comporte son site, et de prendre sans délai 
toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de 
la profession. 

L'avocat participant à un blog ou à un réseau social en ligne doit respecter les principes essentiels de la 
profession. 

10.6 DÉNOMINATIONS 

Art. 10.6 modifié par DCN n°2019-005, AG du CNB du 3-04-2020 - Publié au JO par Décision du 28-
05-2020 – JO 13 juin 2020 

Les dénominations s’entendent du nom commercial, de l’enseigne, de la marque, de la dénomination 
ou raison sociale ou de tout autre terme par lequel un avocat ou une structure d’exercice sont identifiés 
ou reconnus. 

La dénomination, quelle qu’en soit la forme, est un mode de communication. 

L’utilisation de dénominations évoquant de façon générique le titre d’avocat ou un titre pouvant prêter 
à confusion, un domaine du droit, une spécialisation ou une activité relevant de celle de l’avocat, est 
interdite. 

3.2. Правила за онлайн предоставяне на адвокатски услуги. 

 

Article 19 - Prestations juridiques en ligne 
D. n°2005-790 du 12 juill. 2005, art. 20 

Article 19 supprimé et entièrement remplacé par DCN°2016-002, AG du CNB du 9 décembre 2016, 
Publié au JO par Décision du 26-01-2016 - JO du 13 avril 2017. 

Modifié par DCN n°2019-002, AG du CNB du 15-05-2020 - Publiée au JO par Décision du 09-07-
2020 – JO 30 août 2020 



19.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Art. 19.1 modifié par DCN n°2019-002, AG du CNB du 15-05-2020 - Publiée au JO par Décision du 
09-07-2020 – JO 30 août 2020 

La fourniture par transmission électronique de prestations juridiques par un avocat suppose l’existence 
d’un service personnalisé au client. 

L’avocat qui propose des prestations juridiques en ligne, y compris celui qui participe au site Internet 
ou à la plateforme en ligne d’un tiers, y est référencé ou visé par un lien hypertexte, doit le faire dans 
le respect des prescriptions de l’article 15 du décret du 12 juillet 2015 et de l’article 10 du présent 
règlement. Il doit notamment respecter les obligations de l’article 10.3. 

Lorsqu’il constate que le contenu du site n’est pas conforme aux principes qui régissent la profession, 
il doit interrompre sans délai son concours et en informer l’Ordre du barreau auprès duquel il est 
inscrit. 

19.2 IDENTIFICATION DES INTERVENANTS 
Le nom de l’avocat intervenant doit être communiqué à l’internaute avant la conclusion de tout contrat 
de fourniture de prestations juridiques en ligne. 

Lorsqu’un avocat est interrogé ou sollicité en ligne par une personne demandant des prestations 
juridiques, il lui appartient de s’assurer de l’identité et des caractéristiques de la personne à laquelle il 
répond, afin de respecter le secret professionnel, d’éviter le conflit d’intérêts, d’assurer le respect des 
règles relatives à la prévention du blanchiment et de fournir des informations adaptées à la situation de 
l’intéressé. L’avocat qui répond doit toujours être identifiable. 

19.3 COMMUNICATION AVEC LE CLIENT 
L’avocat qui fournit des prestations juridiques en ligne doit toujours être en mesure d’entrer 
personnellement et directement en relation avec l’internaute. 

19.4 PAIEMENT DES PRESTATIONS DE L'AVOCAT 

19.4.1 AVOCAT CRÉATEUR D’UN SITE INTERNET OU D’UNE PLATEFORME EN LIGNE 
DE PRESTATIONS JURIDIQUES 
L’avocat qui crée, exploite ou participe majoritairement, seul ou avec des confrères, à la création et à 
l’exploitation d’un site Internet ou d’une plateforme en ligne de prestations juridiques peut librement 
percevoir toute rémunération des clients ; il peut, le cas échéant, percevoir celle-ci par l’intermédiaire 
de l’un des établissements financiers assurant la sécurité des paiements en ligne, pour autant que 
l’identification du client reste aussi possible à cette occasion. 

19.4.2 AVOCAT INSCRIT SUR UN SITE INTERNET OU UNE PLATEFORME EN LIGNE DE 
RÉFÉRENCEMENT OU DE MISE EN RELATION 
L’avocat inscrit sur un site Internet ou une plateforme en ligne de référencement ou de mise en relation 
peut être amené à participer de façon forfaitaire aux frais de fonctionnement de ce site ou de cette 
plateforme, à l’exclusion de toute rémunération établie en fonction des honoraires que l’avocat perçoit 
des clients avec lesquels le site ou la plateforme l’a mis en relation. 

L’avocat référencé ou mis en relation avec un client doit s’assurer que les prestations fournies par le 
site ou la plateforme de référencement ou de mise en relation sont conformes au Titre II de la loi n°71-
1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. 

L’avocat fournissant une prestation juridique au sens des dispositions du Titre II de la loi du 31 
décembre 1971 susmentionnée doit le faire dans le respect du secret professionnel et de la règle du 
conflit d’intérêts. Il ne peut donner mandat à l’exploitant du site ou de la plateforme de référencement 
ou de mise en relation de percevoir pour son compte les honoraires qui lui reviennent, sauf à recourir à 
une entreprise agréée dans les conditions prévues au code monétaire et financier. 


