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Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги - членове на ВАдС,

приложено пращам подписано с КЕП становище във връзка с проекта за нов ЕКА.

Поздрави,

----

адв. Емил А. Георгиев

Председател на Управителен съвет
ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ
ЕИК 205846611

0887 678 190

----



ДО
ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ОТ
СНЦОП  ОБЕДИНЕНИЕ  НА  СВОБОДНИТЕ„
АДВОКАТИ“, ЕИК 205846611 

СТАНОВИЩЕ

Във  връзка  с  представен  проект  за
изменение на Етичния кодекс на адвокатите

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВАдС,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ - ЧЛЕНОВЕ НА ВАдС,

Gaudeamus igitur
Juvenes dum sumus

Използваме повода да честитим на всички колеги скъпия на сърцето ни празник
8-ми декември, който, вярваме, ще честваме заедно до края на дните си. Търсещият
познание  и  справедливост  човек  носи  вечно  духа  на  светлината  и  се  уповава  на
знанието и мъдростта,  добити както на студентската  скамейка,  така  и  в  школата на
живота.

Със свое Решение № 603/03.11.2022 г. по Протокол № 25/03.11.2022 г., Висшият
адвокатски  съвет  прие  Проект  за  изменение  и  допълнение  на  Етичния  кодекс  на
адвоката  (ЕКА),  чиято  цел  бе  да  хармонизира  правилата  за  упражняване  на
професионална  дейност  на  адвокатите  с  регламентацията  на  дейността  ни  на
европейско ниво.

Първата  промяна  на  ЕКА  очевидно  цели  да  преодолее  критиките  към
предходното недопустимо стеснително тълкуване на Закона за адвокатурата (ЗА) и да
изостави  несъвместимата  с  ПЕС  обща  забрана  за  реклама  при  предоставяне  на
адвокатска услуга, вместо която да бъдат въведени завишени критерии при преценка
на допустимото съдържание на рекламата на адвокатската дейност през призмата на
професионалната етика и истинност на оповестените услуги.

Същевременно  намираме  за  непропорционално  и  неотносимо  към  горните
критерии предвиденото съгласно §1, т.4 от проекта изменение на чл.8, ал.3 от ЕКА със
следното съдържание: „Когато адвокатът предоставя информация за професионалната
си  дейност  чрез  собствен  сайт,  в  домейна  трябва  да  бъдат  включени  данни,
обозначаващи по недвусмислен начин адвоката.“
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Горното изискване не произтича от действащ нормативен акт, нито на местно,
нито на международно ниво, но то би дисквалифицирало мнозина колеги, поставяйки
ги в невъзможност да поддържат собствен сайт поради изискаването за уникалност на
домейна,  особено  при често  срещани фамилии  и/или  лични  имена,  като  например
Иван/ов/,  Георги/иев/,  Петър/ов/,  Стоян  /ов/  и  т.н.  Същевременно,  освен  че  няма
нормативна опора, подобно изикване не е и целесъобразно, доколкото ще постави в
положение  на  несъответствие  и/или  нарушение  на  новото  правило  всички  досега
регистрирани домейни на адвокати, голяма част от които – вече утвърдени и добили
популярност. 

Предлагаме този  текст  или  да  отпадне,  или  да  придобие следната  редакция:
„Когато  адвокатът  предоставя  информация  за  професионалната  си  дейност  чрез
собствен  сайт,  в  последния  трябва  да  бъде  предоставен  безпрепятствен,  пряк  и
постоянен достъп до данни, обозначаващи по недвусмислен начин адвоката.“

Във връзка с предвиждането на пар.5 за създаване на нова разпоредба на чл.25а
от ЕКА, предлагаме допълване разпоредбата на т.2 по следния начин: „При възникване
на частен интерес, адвокатът-член на орган на адвокатурата трябва да декларира този
интерес пред съответния орган и да се въздържа от участие в дейността на съвета, в
това число да не участва при гласуване и формиране на обща позиция на съвета по
въпрос,  за  който  е  налице  личен  частен  интерес  или  за  чиято  защита  е  поето
представителство на частен клиент от него или от дружество с негово участие“. 

Предлагаме  в  чл.25а  от  ЕКА  да  бъде  създадена  нова  т.3  със  следното
съдържание: т.3 „Член на орган на адвокатурата няма право да оповестява това си
качество  писмено  или  устно  при  упражняване  на  професионалната  си  дейност  на
адвокат  извън  дейността,  която  попада  в  предмета  на  дейност  и/или  в  законово
разписаните правомощия на съответния орган“.

На  последно  място,  но  първо  по  значение,  възразяваме  остро  срещу
предложената редакция за промяна на ЕКА в §9., съгласно който член 33 се допълва с
нови алинеи 3 и 4 със следното съдържание, където: 1. Разпоредбата на алинея 3 гласи:
„При никакви обстоятелства информация за спор между адвокати от професионален
или личен характер не бива да бъде разгласявана на обществеността, в интернет, чрез
масовите медии или лично. Това ограничение не се прилага, ако адвокатът трябва да
се  защити  в  хипотезата  на  равнопоставеност“.  2.  Разпоредбата  на  алинея  4  гласи:
„Адвокатите  не  трябва  да  позволяват  спор  между  тях  от  личен  характер  да  бъде
свързан с професионалната им дейност или да се отрази негативно на авторитета на
адвокатската професия“.

Намираме предложената промяна на чл. 33, ал. 3 и ал. 4 от ЕКА за несъвместима
с  принципите  на  правовата  държава  и  демократичното  общество.  Балансът  при
упражняване  на  властнически  функции,  в  това  число  чрез  дейността  на  съветите  и
всички други органи на адвокатурата, изисква осигуряване на адекватна и ефективна
насрещна възможност за обществен контрол и критика към органите или към членове
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