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До г-жа Ралица Негенцова

Председател на Висшия адвокатски съвет

До членовете на Висшия адвокатски съвет 

                      СТАНОВИЩЕ
от  адв. д-р Сибила Игнатова, с личен номер 1700226410

гр. София 1000, бул. Витоша № 1а, 2 ет., к. 233

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ, 

В срок представям становище по някои от въпросите, които са залегнали в 
подготвената от формираната работна група от колеги към Висшия адвокатски съвет изцяло 
нова Концепция за уредба на адвокатската професия /по-долу Концепцията/, която беше 
представена през септември 2020 г., а именно:  изключителността на адвокатската 
професия, професионалната квалификация на адвоката, електронното гласуване за 
органи на адвокатурата и дисциплинарните производства. 

I. ИЗКЛЮЧИТЕЛНОСТ НА АДВОКАТСКАТА ПРОФЕСИЯ 

Подкрепям, посоченото в Концепцията, че в момента в Закона за адвокатурата 
липсва дефиниция за адвокатската дейност и „изключителната адвокатска дейност“ и 
произтичащите от това проблеми относно възнагражденията на адвокатите и нелоялната 
конкуренция от неадвокати /стр. 3 от Концепцията/. Смятам, че законодателното уреждане 
на изключителността на адвокатската професия не би създало вид монопол, защото именно 
адвокатурата съгласно текста на чл. 134, ал. 1, изр. 2 от Конституцията подпомага 
гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.

Въпросите за промени в Закона за адвокатурата се обсъждат от години.1 
Изключителността на адвокатската професия също така е била дискутирана.2 През октомври 
2019 г. по време на Есенната национална конференция на българската адвокатура с мото 
„Съвременните предизвикателства при упражняване на адвокатска професия“ бяха 

1 Виж публикациите на сайта на Висшия адвокатски съвет: https://www.vas.bg/bg/c/proekt-za-zid-na-zakona-za-
advokaturata 
2В представения допълнителен материал към Концепцията от адв. Ядков с наименование „Анализ относно 
обхвата на адвокатската дейност, съгласно действалото българско законодателство от 1888 г. до днес, 
както и относно развитието на вижданията на адвокатурата след 2012 г. до 2020 г. по този въпрос“ е 
отразена работата на много колеги и изпратените становища за уреждане на  изключителността на 
адвокатската професия в периода 2012 -2020 г. 
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обсъждани въпроси за нелоялната конкуренция и електронните платформи за юридически 
услуги, и бяха представени доклади от наши колеги. Към Висшия адвокатски съвет беше 
създадена Комисията за борба с нелоялната конкуренция, която през 2020 г. проведе няколко 
кръгли маси за обсъждане на проблемите по нелоялното набиране на клиенти, по оказване 
на безплатна правна помощ и защита, извън случаите регламентирани в Закона за 
адвокатурата и други форми на дисциплинарни нарушения при упражняване на адвокатската 
дейност. 

От няколко години следя упражняването на адвокатската професия в Германия и 
адвокатурата в Германия също така е засегната от нелоялната конкуренция, а причината 
за това е навлизането на пазара на услугите на новите технологии и най-вече появата на 
интернет сайтове, които предоставят юридически услуги. В момента въпросът за Legal tech 
услугите е един от най-обсъжданите сред колегите ни в Германия. На 13.11.2020 г. се 
проведе онлайн конференция, организирана от Федералната адвокатска камара на Германия 
и Института за процесуално и адвокатско право на Университета Лайбниц в Хановер, на 
тема „Адвокатурата и науката“ с подтема „Достъпът до правосъдие между върховенството 
на закона и комерсиализацията - ролята на адвокатската професия и Legal Tech услугите“. 

1. Ограниченията за предоставяне на правни съвети в Германия 

От години в Германия съществува законодателна уредба по отношение на 
предоставянето на правните съвети. Навлизането на новите дигитални технологии, за които 
се използва наименованието Legal Tech услуги, постави отново въпроса за 
изключителността на адвокатската дейност в Германия. 

До 1935 г. в Германия все още няма законодателна уредба, която да предвижда 
ограничения по отношение на лицата, които могат да предоставят правни съвети. Според 
Наредбата за търговията от 1869 г. свободата в търговския живот се прилага и в областта на 
правните съвети. За първи път е въведено ограничение за предоставянето на правни съвети 
с приетия през декември 1935 г. Закон за предотвратяване на злоупотребите в областта 
на правните съвети3. През 1964 г. е приет нов Закон за предотвратяване на злоупотреби 
в областта на правните съвети /накратко Закон за правните съвети/, според който само 
адвокатите, патентните адвокати, данъчните съветници и нотариусите имат право да се 
занимават с правните въпроси на трети страни. 

През декември 2007 г. в Германия е приет Законът за извънсъдебните правни 
услуги4, по-известен като Закон за правните услуги. Той регламентира възможността за 
предоставяне на изрично уредени в този закон правни услуги след регистрация от лица, 
които отговарят на определени изисквания и имат специални познания в определена област 
на правото. Такива услуги са събирането на дългове, услуги в областта на пенсионното 
осигуряване, социалните обезщетения и др. Една от най-разпространените услуги по този 

3Gesetzes zur Verhütung von Mißbräuchen auf dem Gebiete der Rechtsberatung
4Gesetz über außergerichtliche Rechtsdienstleistungen (Rechtsdienstleistungsgesetz – RDG).
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закон в Германия е събирането на дългове (подобно на известните в България „колекторски 
фирми“), за която се използва наименованието „Inkassounternehmen” или „Inkassobüro“. 
Съгласно Закона за правни услуги разрешението за извършване на тази дейност се получава 
от Районния съд, в чийто район работи лицето, което я предоставя. Законът посочва 
изискванията, на които трябва да отговарят лицата, извършващи тази дейността – 
надеждност (например да не се намират в производство по несъстоятелност, да не са в 
списък с длъжници и др.); да притежават необходимата експертиза – чрез теоретични 
знания (например да познават гражданското право, облигационното право, търговското 
право и др. – това се доказва чрез съответна диплома) и практически опит (необходимо е 
представяне на доказателства за съответни обучения и професионална дейност) и др. 

2. Legal Тech услуги и изключителността на адвокатската професия в Германия

Навлизането на новите технологии оказва съществено влияние върху адвокатската 
професия в Германия. В настоящия момент в Германия съществуват голям брой различни 
модели Legal Tech услуги. През 2019 г., а и понастоящем, това е един от най-обсъжданите 
въпроси сред адвокатите в Германия. 

Под Legal Тech услуги се разбира правната технология – софтуер и/или онлайн 
услуги, които поддържат или автоматизират правни процеси. От една страна, новите 
технологии повишават значително ефективността на работата по предоставяне на услуги, но 
от друга страна, за потребителите на тези услуги възникват и много рискове. Все още не е 
ясно и как ще се отрази навлизането на разнообразните правни технологии върху 
упражняването на адвокатската професия. Все по-често предоставяните личните услуги от 
адвоката остават на заден план, докато за сметка на това се увеличава конкурентният натиск 
от доставчиците на Legal Тech услуги. Следва да се отбележи, че наемателите в Берлин 
предпочитат да бъдат представлявани от доставчици на Legal Тech услуги, като например от 
интернет портала wenigermiete.de  (в превод – „по-нисък наем“) при спорове с наемодатели 
при увеличаването на наемната цена, козметични ремонти и др. Подобни услуги предоставят 
и MyRight, които са се специализирали в по-сложни казуси, като искове за обезщетения 
срещу Volkswagen по повод на известния дизел скандала.

През 2019 г. Федералната адвокатска камара категорично се противопостави на 
внесения в Бундестага от Свободната демократична партия5 Законопроект за 
модернизация на Закона за правните услуги, според който в обхвата на услугите следва 
да бъдат включени и доставчици на Legal Тech услуги, т.к. дейността им не е законодателно 
уредена. В прессъобщение6 на Федералната адвокатска камара от 9.05.2019 г. се посочва, че: 
„Не е необходимо регулирането на Legal Tech услугите – правните консултации трябва да 
се предоставят от адвокати. Затова категорично следва да бъде отхвърлен Законопроектът 
за модернизация на Закона за правните услуги. Развитието в областта на правните 

5Freie Demokratische Partei (FDP)
6Вж. прессъобщение на Федералната адвокатска камара на Германия от 9.05.2019 г.: https://www.brak.de/zur-
rechtspolitik/newsletter/nachrichten-aus-berlin/2019/ausgabe-10-2019-v-2252019/brak-kritisiert-gesetzentwurf-zu-
legal-tech/

https://www.brak.de/zur-rechtspolitik/newsletter/nachrichten-aus-berlin/2019/ausgabe-10-2019-v-2252019/brak-kritisiert-gesetzentwurf-zu-legal-tech/
https://www.brak.de/zur-rechtspolitik/newsletter/nachrichten-aus-berlin/2019/ausgabe-10-2019-v-2252019/brak-kritisiert-gesetzentwurf-zu-legal-tech/
https://www.brak.de/zur-rechtspolitik/newsletter/nachrichten-aus-berlin/2019/ausgabe-10-2019-v-2252019/brak-kritisiert-gesetzentwurf-zu-legal-tech/
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технологии е принципно положително, ориентирано към бъдещето и трябва да се разглежда 
като възможност за адвокатската професия. Само адвокатите могат и трябва да имат 
всеобхватни права да предоставят правни съвети. Само те съветват клиентите независимо 
и свободно, въз основа на професионалното си законодателство, при задължение за 
конфиденциалност и забрана за представителство при конфликтни интереси“. В 
момента все още продължава обсъждането на Законопроекта за модернизация на Закона за 
правните услуги в Германския Бундестаг.

Интересно е да се спомене, че на 27.11.2019 г. Федералният върховен съд на Германия 
постанови решение7, че интернет порталът wenigermiete.de може да продължи да предлагат 
на потребителите услугите си, тъй като бизнес моделът му е допустим – като доставчик на 
услуги за събиране на вземания, обхванати от Закона за правните услуги, т.е. това не са 
недопустими правни съвети. 

В настоящия момент има и съдебно производства по иск за обезщетение за вреди от 
Адвокатската камара – Хамбург срещу Wolters Kluwer Deutschland GmbH за предоставяните 
от start up компания Smartlaw услуги по генериране на договори. 

3. Задължително участие на адвокат в съдебната правораздавателна дейност

Подкрепям, предвиденото в концептуалните предложния за уредба в новия Закон за 
адвокатите задължително участие на адвокат в съдебната правораздавателна дейност 
/стр. 8 от Концепцията и стр. 82 -промени в процесуални закони, за да се гарантира, че 
процесуалното представителство по дела да е изключителна адвокатска дейност/. Чрез 
задължителното участие на адвокат в посочените в Концепцията производства ще се 
гарантира специализираната и компетентна защита на правата на страните. Наред с това 
съобразно принципа за социалната държава законодателят е предвидил възможността за 
определена категория лица да бъде предоставена безплатна правна помощ съгласно Закона 
за правната помощ. 

Законодателството на Германия предвижда в редица съдебни производства 
задължително участие на адвокат, чрез т.нар. институт Anwaltszwang различните категории 
дела се разглеждат от специализирани съдилища, където е необходимо предоставянето 
на специализирана и компетентна защита, за да бъдат гарантирани правата на страните. 
В тези производства единствено адвокат може да извършва валидни процесуални 
действия, да подава жалби, молби и др. 

 В граждански процес страните следва да бъдат задължително представлявани от 
адвокат пред Провинциалния съд (Landgericht), който съответства на Окръжните 
съдилища съгласно българското законодателство и Върховния провинциален съд 
(Oberlandesgericht). Пред Върховния федерален съд (BGH) страните се представляват 
единствено от адвокати, които са допуснати да осъществяват процесуално 

7 BGH, Urt. v. 27.11.2019 – VIII ZR 285/18.
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представителство пред този съд /в момента пред Федералния върховен съд на 
Германия могат да явяват 40 адвокати/.

 Страните задължително следва да бъдат представлявани от адвокат пред семейните 
съдилища (Familiengerichte) още в първата инстанция  (§ 114 FamFG). 

 Задължително процесуално представителство от адвокат е предвидено и пред 
висшите съдебни инстанции по трудови дела. 

 Пред Върховния федерален административен съд (Bundesverwaltungsgericht) също 
така е предвидено задължително участие на адвокат. 

 Пред Федералния социален съд (Bundessozialgericht) има изискване за задължително 
участие на адвокат в процеса (§ 73 IV SGG). 

 При устните състезания пред Федералния конституционен съд 
(Bundesverfassungsgericht) също така е предвидено задължително участие на адвокат 
(§ 22 BverfGG).

II. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ /СТР. 20-21 ОТ КОНЦЕПЦИЯТА/

Не подкрепям посоченото на стр. 21 в Концепцията, че следва да бъде въведена 
система от кредити, хорариум часове на продължаващо обучение и евентуално тестове на 
края на курсовете за продължаващо обучение. Смятам, че продължаващото обучение на 
всеки адвоката следва да бъде по негов личен избор. През изминалите години многократно 
съм посещавала семинарите в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” по теми, 
които ме интересуват във връзка с работата ми като адвокат. Проведените онлайн семинари 
от  Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” по време на обявеното тази година 
извънредно положение в Република България също така бяха по актуални теми във връзка с 
работата ни. 

Намирам, че за професионалната квалификация на младите колеги следва да има 
възможността за провеждане професионален стаж в адвокатски кантори в други държави. 
Участието ми през 2008 г. в Програмата за обучение на млади адвокати в Бон, организиран 
от Германската фондация за международно правно сътрудничество и Федералната 
адвокатска камара на Германия, беше изключително полезно8. По време на първата част на 
Програмата ни бяха представени лекции от адвокати за упражняването на адвокатската 
професия в ЕС и Германия, въздействието на законодателството на ЕС върху националното 
право на страните членки на ЕС. Отделено беше специално внимание на адвокатската 
професия – отговорностите, електронната комуникация и др. Втората част от програмата 
беше насочена към придобиване на практически опит, затова все участник имаше 
възможност да се запознае с работата в адвокатските кантори в Германия. Всеки участник 
имаше свои адвокат-патрон от кантората, който да ги напътства. Обучението дава 
възможност за създаване на контакти и сътрудничество с колеги-адвокати от Германия, 
както и колеги от страните от Централна, Източна и Южна Европа. Затова смятам, че за 

8 За съжаление тази година обучението не се проведе поради въведените ограничения срещу COVID-19.



6

професионалната квалификация на младите колеги следва да бъдат предвидени 
възможности  и насърчавано участието им  в подобни програми. 

III. ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ ЗА ОРГАНИ НА АДВОКАТУРАТА

Подкрепям предвидената в Концепцията възможност за електронно гласуване за 
органи на адвокатурата. Затова бих искала да спомене, че през 2020 г. за първи път в 
Адвокатска камара Мюнхен, която е най-многочислена в Германия, изборите за Адвокатски 
съвет се проведоха изцяло само чрез електронно гласуване. В уебсайта на Камарата бяха 
публикувани имената на кандидатите с кратка биография. В началото на април 2020 г. 
Адвокатска камара Мюнхен изпрати писма до всички свои членове, с които ги уведоми, че 
предстоящите избори за Съвет на камарата ще се проведат само чрез електронно гласуване 
в периода от 24.04.2020 г. 18,00 ч. до 10.05.2020 г. 18,00 ч. в специално създаден интернет 
портал за изборите. В писмото са направени разяснения за електронното гласуване като 
например, че то се осъществява чрез въвеждането на членския номер на всеки адвокат и 
специална индивидуална парола, която е приложена към писмото. Следва да се има 
предвид, че електронното гласуване за избор на Съвет на Адвокатска камара Мюнхен се 
проведено по време на въведените от 22.03.2020 г. ограничения във връзка с пандемията 
от COVID-19 на територията на цяла Германия. 

IV. ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА 

Подкрепям посочената на стр. 5 и стр. 68, т. 1.5. от Концепцията възможност за 
осъществяване на медиация при изразено съгласие между адвоката и автора на сигнала. Във 
връзка с това следва да се има предвид, че от години в регионалните адвокатски камари на 
Германия споровете между адвокати и клиенти могат да бъдат разрешени чрез 
арбитраж. Наред с това към Федералната адвокатска камара също така е създаден 
Арбитражен съд9 въз основа на Закона за уреждане на спорове между потребителите10, по 
силата на който функционират органи за извънсъдебно разрешаване на спорове, които да са 
достъпни за потребителите в случай на спорове с предприемачи. Законът определя 
изискванията относно професионалната компетентност, безпристрастността, 
независимостта и прозрачността на процедурата за уреждане на споровете. Законът е част от 
прилагането на Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
21.05.2013 г. относно алтернативното уреждане на потребителски спорове, според която 
държавите членки са задължени да гарантират, че органите за извънсъдебно разрешаване на 
спорове са на разположение на потребителите в случай на спорове с предприемачи. Уредбата 
на Арбитражния съд е в § 191f  от Федералния кодекс на адвокатурата. Арбитражният съд 
не е орган на Федералната адвокатска камара на Германия, а независим орган, създаден към 
нея. 

9Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft
10Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Бих препоръчала Концепцията да бъде представена в електронен вариант, в който 
посочените под линия линкове да бъдат достъпни, т.к. са цитирани документи на 
международни адвокатски организации и др. 

2. Смятам, че следва да бъдат направени законодателни промени в действащия Закон 
за адвокатурата или в новия Закона за адвокатурата да бъде уредено и приетото през 2015 г. 
в Конституцията ни правомощие на Висшия адвокатски съвет по чл. 150, ал. 4 да сезира 
Конституционния съд за нарушаване на права и свободи на граждани. 

С УВАЖЕНИЕ: адв. д-р Сибила Игнатова

Кратки данни за адвокатурата във Федерална република Германия

Според данни на Федералната адвокатска камара11 към 1.01.2020 г. адвокатската 
професия в Германия се упражнява от 167 234 адвокати, като 40 адвокати са вписани към 
Адвокатската камара на Федералния върховен съд на Германия. По данни на Федералната 
служба по статистика населението на Германия през 2019 г. е 83 млн. 

Федералната адвокатска камара на Германия отговаря за самоуправлението на 
адвокатите и представлява интересите на 27-те регионални адвокатски камари и 
Адвокатската камара към Федералния върховен съд на Германия. Най-много членове 
има Адвокатската камара в Мюнхен – 22 269 адвокати, следвана от Адвокатската камара във 
Франкфурт – 19 408 адвокати и Адвокатската камара в Берлин – 14 495 адвокати. 

11Данните на Федералната адвокатска камара на Германия са достъпни на следния интернет адрес: 
https://brak.de/w/files/04_fuer_journalisten/statistiken/2020/mitgliederstatistik_2020.pdf 

https://brak.de/w/files/04_fuer_journalisten/statistiken/2020/mitgliederstatistik_2020.pdf

