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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ ЗА РАБОТАТА НА АДВОКАТУРИТЕ В СТРАНИ 

ЧЛЕНКИ НА ЕС  

 

I. КАК Е УРЕДЕНА МАТЕРИЯТА? 

 

Австрия  

Към 2021 г. адвокатската професия в Австрия е уредена от следните нормативни 

актове: Закон за адвокатурата (Rechtsanwaltsordnung (RAO), Закона за изпита за 

придобиване на правоспособност като адвокат (Rechtsanwaltsprüfungsgesetz), Закон за 

признаването на обучения и изпити за придобиване на правоспособност като адвокат 

(Ausbildungs- und Berufsprüfungs-Anrechnugnsgesetz) както специални разпоредби в 

Гражданския процесуален кодекс (Zivilprozessordnung), Наказателно-процесуалния 

кодекс (Strafprozessordnung), Наказателния кодекс, и др. 

 

Съществува Дисциплинарния устав за адвокати и стажант-адвокати (Disziplinarstatut für 

Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter, Fassung vom 27.01.2020 (DSt), Насоките за 

професионална практика на адвокати и стажанти (die Richtlinien zur Berufsausübung der 

Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter (RL-BA). 

 

Малта 

 

Към 2021г. адвокатската професия е уредена в Кодекс на организацията и гражданското 

производство - глава 12 (Code of organization and civil Procedure, Chapter 12), 

Конституцията на Малта (The Constitution of Malta), Съдебно поведение и дрес код 

(Court Conduct and Dress Code), и др. 

 

Няма приет изричен закон, който да урежда адвокатската професия. В процес на 

обсъждане и гласуване е отделен закон за урегулиране на адвокатската професия - 

Закон за адвокатурата (Legal Profession (Reform) Bill (Bill. 217), като в него е 

предвидено и  създаване на Регистър на всички адвокати и адвокатски съдружия, който 

да бъде създаден за предотвратяване на измамите в професията. Предвижда се 

възможност със законопроекта, който изменя Кодекса на организацията и гражданското 

производство и Закона за администриране на правосъдието, наред с други неща, че 

http://avukati.org/wp-content/uploads/2017/11/Constitution-of-Malta.pdf
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адвокатът може да бъде лишен от право да практикува, ако той/тя сериозно, 

многократно или систематично не изпълнява задълженията си по Закон за 

предотвратяване на изпирането на пари или за предотвратяване на изпирането и 

финансирането на пари. 

 

Съществува Етичен кодекс и поведение на адвокатите (Code of Ethics and Conduct for 

Advocates). 

 

Литва 

Към 2021г. адвокатската професия е уредена в Закон за адвокатурата (Advokatūros 

įstatymas), Конституция на Република Литва, Наказателно-процесуален кодекс на 

Република Литва (УПК ЛР; лит. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas, LR 

BPK), Граждански кодекс на Република Литва, и др.  

Съществува Кодекс за професионалното поведение на адвокатите в Литва (Code of 

professional Conduct for Advocates of Lithuania) и Литовски етичен кодекс на адвокатите 

(Lithuanian Code of Ethics for Advocates). 

 

Латвия 

Към 2021г. адвокатската професия е уредена в Закон за адвокатурата на Република 

Латвия (Latvijas Republikas Advokatūras likums), Закон за съдебната власт на 

Република Латвия (Latuvas Republicas Likums Par tiesu varu),  

Съществува Етичен кодекс на латвийските заклети адвокати (Latvijas Zvērinātu 

advokātu Ētikas kodeksa). 

 

Ирландия 

Към 2021г. адвокатската професия е уредена в Закон за адвоката (Solicitors Acts 1954 

to 2015), Закон за регулиране на правните услуги (Legal Services Regulation Act 

2015), Закон за юридическите специалисти (квалификация) от 1929 г. (Legal 

Practitioners (Qualification) Act, 1929), Дисциплинарен кодекс за адвокатската колегия в 

Ирландия (Disciplinary Code for The Bar of Ireland), Закон за гражданското право 

(други разпоредби) (Civil Law (Miscellaneous Provisions) Act), и др. 
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Съществува Кодекс на поведение на адвокатската колегия в Ирландия (Code of 

Conduct for the Bar of Ireland), който се отнася са баристърите. А за солиситърите 

действа Наръчник за добро професионално държане за солиситъри (A Guide to 

Good Professional Conduct for Solicitors). 

 

Белгия 

 

Адвокатската професия в Белгия е уредена основно в Процесуалния кодекс (Code 

judiciaire) на Белгия, Част втора: Организация на правораздаването (Deuxième partie : 

L'organisation judiciaire), Книга III Адвокатура (Livre III Barreau), чл.чл. 428-508/25. 

Наред с тези основни законови разпоредби, упражняването на адвокатската професия 

се подчинява на стриктни деонтологични правила, установени с Деонтологичен кодекс 

– един за Съюза на френско и немскоезичните колегии и един за Съюза на 

нидерландскоезичните колегии. (Code de déontologie de l‘avocat/Codex deontologie voor 

advocaten), приети от общите събрания на председателите на адвокатските колегии в 

съответния съюз. Допълнителни правила за упражняване на адвокатската професия и 

организацията на адвокатурата се съдържат в редица други кодекси и закони (например 

Наказателния кодекс), както и във вътрешни актове на органите на адвокатските 

колегии. 

 

Естония 

 

Основният нормативен акт, уреждащ упражняването на адвокатската професия в 

Естония е Закона за адвокатурата, приет 2001 год. /Advokatuuriseadus/ (ЗА). На 

основание ЗА общото събрание на ЕАК е приела на 24 май 2001 Вътрешни правила на 

ЕАК (Kodukord), които детайлно уреждат материята, уредена от ЗА. Дейността на 

колегия се регулира също и от други актове, приети на различни заседания на общото 

събрание на ЕАК, от които по-важните са: Етичен кодекс на ЕАК (Eetikakoodeks); 

Статут на символите; Правила за заплащане на членския внос към ЕАК; Правила за 

възнагражденията на адвокатите, работещи в полза на ЕАК; Правила за заплащане на 

държавната правна помощ. 

 

 

Нидерландия 
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В Нидерландия адвокатската професия намира своята уредба в Закона за адвокатите 

(Advocatenwet), който е в сила от 1 Октомври 1952 год. Със свое решение от 1 

Декември 2014 Нидерландската адвокатура (Nederlandse orde van advocaten, NOvA) е 

приела подзаконови Правила за адвокатската професия, а на 4 Декември 2014 година – 

Наредба за адвокатската професия. 

На 14 Февруари 2018 год. висшият орган на  NovA приема и нов Кодекс за поведение, 

съдържащ деонтологични правила за упражняване на професията адвокат, който 

замества действащия дотогава Кодекс за поведение от 1992 год. 

 

 

Румъния 

 

Закон № 5 от 7 Юни 1995 год. за организацията и практикуването на адвокатската 

професия е основния закон в Румъния, уреждащ адвокатската професия. Въз основа на 

този закон Съветът на Националния съюз на румънските адвокатури (UNBR) е приел и 

редица подзаконови нормативни актове, най-важният от които е Статута на 

адвокатската професия, приет на 3 Декември 2011 год.  

Деонтологичните правила за упражняване на професията са уредени с Деонтологичен 

кодекс , приет от Съвета с Решение № 268 от 17 Юни 2017 год. 

 

Франция 

 

Адвокатската професия във Франция се урежда основно от Закон 90-1259 от 31 

Декември 1990 год. (Loi 90 1259 1990 12 31), с който се изменя Закон 71-1130 от 31 

Декември 1971 год. (Loi 71 1130 1971 12 31), както и с издадения в негово изпълнение 

Декрет 91-1197 от 27 Ноември 1991 год. (Decret n 91 1197 du 27 novembre 1991).  

Деонтологичните правила за упражняване на професията са уредени с приетите с 

Решение № 2005-003 на Националния съвет на френската адвокатура Вътрешни 

национални правила на адвокатската професия  (Décision à caractère normatif n° 2005-

003 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d‘avocat, както и 

с Декрет 2005-790 от 12 Юли 2005 год.  

По инициатива на Националния съвет на френските колегии всички тези текстове, 

заедно със съдебна практика са събрани в Кодекс на адвоката, чието първо издание 

датира от 2012 год. 
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Полша  

 

Правното основание за упражняване на адвокатската професия и регулиране на 

дейността на адвокатската колегия е Законът за адвокатурата от 1982 г., изменен през 

1997 г. Този закон урежда придобиването и загубването на адвокатски права, 

упражняването и организацията на адвокатската професия, както и учредяването и 

прекратяването на адвокатски сдружения. Упражняването на адвокатската професия е 

дейност, предвидена в Конституцията и в Закона за адвокатурата, чрез която се оказва 

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. Източниците на 

правото в Полша са Конституцията, уставите, ратифицираните международни 

споразумения и разпоредби. Конституцията се счита за най-важния източник на 

полското право, който съдържа разпоредби, регулиращи полската правна система, 

организацията на институциите, съдебната система и органите на местното 

самоуправление. Конституцията също така регулира свободите и правата на 

гражданите. Настоящата конституция е приета през 1997 г. Обединението на полската 

адвокатска система става едва през 1932 г., съгласно Наредбата на президента на 

Република Полша от 7 октомври 1932 г., Закона за устройството на адвокатската 

колегия (вестник на законите 1932, № 86, т. 733), влязъл в сила на 1 ноември 1932 г. 

 

Моралните и етични принципи, които трябва да спазват адвокатите, практикуващи на 

територията на Република Полша, се провъзгласяват от Етичния кодекс на адвокатите 

от Европейския съюз.  

 

Дания  

Нормативният акт, уреждащ правния статут на адвокатите и Адвокатската колегия на 

Дания, е Законът за правораздаването. Съществуват и редица подзаконови нормативни 

актове, издадени от Министерството на правосъдието, които регулират специфични 

аспекти на упражняването на адвокатската професия като адвокатските дружества, 

задължителната програма за продължаващо обучение, правната помощ и др. Уставът на 

Датската адвокатска колегия, приет от Общото събрание на адвокатите, определя целта 

и основните дейности на колегията, както и процедурните правила относно състава и 

правомощията на нейните органи. Правната рамка включва и Кодекса за поведение на 

адвокатите, издаден от Адвокатския съвет. 
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Италия  

Правната уредба в Италия, която урежда адвокатската професия на първо място е 

Конституцията на Република Италия, следва Закон за адвокатурата, който 

регламентира адвокатската професия,  приет със Закон № 247 от 31.12.2012 г.; Кралски 

указ № 1578 от 27 ноември 1933г., с промени в Закон № 36 от 22 януари 1934 г. и 

Кралски указ № 37 от 22 януари 1934 г., които все още са в сила.  

 

Португалия  

Правната уредба в Португалия, която урежда адвокатската професия на първо място е 

Конституцията на Република Португалия, където е прокламирано, че адвокатската 

професия има автономен и независим характер. Адвокатската колегия е обществено 

сдружение, независимо от органите на държавата, което е свободно и независимо в 

своите правила. 

Основният закон, който регламентира адвокатурата е Закон № 49/2004 от 24 август 

2004г. Със Закон № 145/2015 от 9 септември 2015г. се правят редица изменения и 

допълнения, като най-важното е приемането на действащия Устав на адвокатската 

колегия. Уставът на адвокатската колегия урежда най-важните аспекти, свързани с 

организацията и функционирането на институцията, представляваща завършилите 

право, които практикуват като адвокати и установява рамката за упражняване на 

дейността.  

 

Испания  

Правната уредба в Испания е уредена в следните нормативни актове: Органичен закон 

на съдебната власт, Общ статут на испанските адвокати, Закон 17/2009 от 23 ноември 

относно свободния достъп до обслужващи дейности и тяхното упражняване; Закон 

25/2009 от 22 декември, променящ различни закони, за да ги адаптира към Закона за 

свободния достъп до обслужващи дейности и тяхното упражняване; Закон 2/2007 от 15 

март за професионалните дружества; Закон 34/20006 относно достъпа до професиите 

адвокат и съдебен адвокат и правилника, който го разработва, Кралски указ 775/2011 от 

3 юни; и Закон 18/2011 от 5 юли; Закон 34/2006 за достъп до професиите адвокат и 

съдебен адвокат. Общият статут на испанските адвокати е засегнат в по -голяма или по 

-малка степен от гореспоменатитите законодателни реформи, затова се приема Нов 

Общ статут на испанските адвокати (в сила от 1 юли 2021 г.) 

https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/06/Ley-sobre-el-acceso-a-las-profesiones-de-Abogado-y-Procurador-de-los-Tribunales.pdf
https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/06/Ley-sobre-el-acceso-a-las-profesiones-de-Abogado-y-Procurador-de-los-Tribunales.pdf
https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2021/03/ESTATUTO_ABOGACIA_BOE.pdf
https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2021/03/ESTATUTO_ABOGACIA_BOE.pdf
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Защита и безплатна правна помощ са уредени: Кралски указ 996/2003 за одобряване на 

Регламента за безплатна правна помощ, Закон 1/1996 от 10 януари относно безплатната 

правна помощ 

Деонтология е уредена в а Закон 17/2009 от 23 ноември относно свободния достъп до 

обслужващи дейности и тяхното упражняване; Закон 25/2009 от 22 декември, 

променящ различни закони, за да ги адаптира към Закона за свободния достъп до 

обслужващи дейности и тяхното упражняване; Закон 2/2007 от 15 март за 

професионалните дружества; Закон 34/20006 относно достъпа до професиите адвокат и 

съдебен адвокат и правилника, който го разработва, Кралски указ 775/2011 от 3 юни; и 

Закон 18/2011 от 5 юли, регламентиращ използването на информационни и 

комуникационни технологии в Администрацията на правосъдието. Пленумът на Общия 

съвет на адвокатската професия одобри на 6 март 2019 г. Етичния кодекс на 

адвокатската професия, който влиза в сила на 8 май 2019 г. 

 

Германия 

 

Адвокатската професия в Германия е уредена от следните нормативни актове, 

Конституция на Федерална република Германия, Закон за адвокатурата 

(Rechtsanwaltsordnung (RAO), Германски закон за съдебната власт, (Deutsches 

Richtergesetz – DriG), Гражданския процесуален кодекс (Zivilprozessordnung), 

Наказателно-процесуалния кодекс (Strafprozessordnung), Наказателния кодекс, и др. 

 

Гърция 

Адвокатската професия в уредена в Закон 4194/2013г., (Νόμος 4194/2013) Κώδικας 

Δικηγόρων), който се нарича Кодекс на адвокатите. Част от материята се намира в 

Гражданско-процесуалния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс.   

 

Словакия 

Дейността на адвокатурата в Словакия е уредена в Закон № 132/1990 , който е в сила от 

1 юли 1990 г. Актът обобщава нормативни правила за работата на всички самонаети 

лица, извършващи бизнес и консултантски услуги. С Акт  № 586/2003 , в сила от 4 

декември 2003 г. - Закон за адвокатската професия са определени правилата за работа 

само на адвокатите и е предвидена директната приложимост на европейските секторни 

https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/06/Real-Decreto-996-2003.pdf
https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/06/Real-Decreto-996-2003.pdf
https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/06/Ley-1-1996.pdf
https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/06/Ley-1-1996.pdf
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директиви в областта. В законът от 2003г.  е уредена изцяло работата на адвокатите, 

техните сдружения, статут, органи на адвокатурата, права задължения, изисквания към 

личното състояние на адвокатите.  

От 19 юни 2004г., са приети и Правила за професионално поведение на адвокатите, с 

решение на общото събрание на адвокатурата.  

Адвокатурата на Република Словакия е наследник на Камерата на търговските адвокати 

и всички вписани в нея членове са станали по право членове на Адвокатската колегия.  

Словения 

В Словения, статутът на адвоката и дейността му са уредени в Закон за адвокатурата, 

приет през 1993г., последно изменен през 2009г.  Законът е доста лаконичен, съдържащ 

принципни положения, не съдържа процедури (с изключение на действията на 

Дисциплинарния съд). В него почти липсват разпоредби за устройството и статута на 

Адвокатурата в страната. Адвокатурата е определена като част от правораздавателаната 

система.  

Хърватия 

Законът за адвокатурата е приет в Хърватия от 1994г. Законът е подробен, разработен с 

поглед към детайлите в адвокатската работа и по този начин урежда прецизно 

проблематиката.Отделно има приет Етичен кодекс за поведението на адвоката и Закон 

за правната помощ.  

Чехия 

В Република Чехия е приет закон за адвокатурата през 1996г. Законът е изменян над 21 

пъти, което намирам за сходно с българския закон. За разлика от Чехия, законите на 

другите обследвани държави са изменяни не повече от 4 пъти, като повечето са приети 

през 90-те години на миналия век. Законът е подробен и урежда освен дейността на 

адвоката и статута и действията на органите, управляващи адвокатурата.  

Унгария 

Законът за адвокатурата в Унгария е от 1998г. и е най-подробния акт, с който се запозна 

настоящото проучване. Простира се на 100 страници, 210 глави.  Изменен  4-5 пъти 

основно за рецепиране на европейските директиви във вътрешния акт, уреждащ 

дейността на адвокатите. 
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ОБЩО за всички държави 

Анализ: В различните страни материята е уредена по различен начин. Общото между 

всички е, че законодателят е установил със закон рамката на адвокатурата и основните 

правила за упражняване на адвокатската професия, като е делегирал на органите на 

адвокатурата възможността да приема свои вътрешни нормативни актове, с които 

детайлно да бъдат уредени изискванията към дейността на адвокатите и органите на 

адвокатурата. 

 

 

II. Условия за упражняване на професията 

 

1. Придобиване статут на адвокат.  

 

Австрия 

За придобиване на пълна правоспособност като адвокат и упражняване на адвокатската 

професия, съгласно §1,(2) от Закона за адвокатурата на Австрия, е нужно да бъдат 

изпълнени следните изисквания: 

1. Чисто досие; 

2. Завършване на курс за изучаване на австрийското право (§ 3) - необходимо 

висше образование и притежаване на диплома по право; 

3. Практически юридически опит; 

4. Преминаване на въвеждащ практически стаж; 

5. Регистрация в адвокатската колегия; 

6. Успешен издържан адвокатски изпит (член 1, алинея 2, буква c) от Закона за 

адвокатурата (Rechtsanwaltsordnung) – държавен; 

7. Успешно издържан изпит на Адвокатската колегия (член 3 от Закона за изпита за 

придобиване на правоспособност като адвокат (Rechtsanwaltsprüfungsgesetz); 

8. Участие в съответствие с указанията за обучение на кандидати за адвокати на 

необходимите обучителни мероприятия в рамките на максимум 42 дни и половина; 

9. Сключване на застраховка за професионална отговорност (член 1, алинея 2, 

буква g) и член 21a от Закона за адвокатурата (Rechtsanwaltsordnung)  

10. Необходими нравствени качества. 

11. Притежаване на австрийско гражданство, или гражданство на страна-членка на 

Европейския съюз или на друга страна в споразумение с Европейската икономическа 

общност или на Швейцария.  
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Съгласно 3 (1) от Закона за адвокатурата, изучаването на австрийското право, 

изисквано за практикуване на правото, трябва да бъде завършено в университет и 

завършено с юридическа степен, която може да се основава и на няколко проучвания 

(§§ 54 ff University Act 2002). Продължителността на проучването трябва да бъде най-

малко четири години с натоварване от най-малко 240 ECTS кредитни точки (§ 51, 

параграф 2 № 26 Акт на университета от 2002 г.). 

За упражняване на адвокатската професия, съгласно разпоредбите на §. 2. (1-3) от 

Закона за адвокатурата е необходим и правен практически петгодишен стаж. От тези 

пет години изискуем стаж трябва да се прекарват най-малко 8 месеца в съд или 

прокуратура и минимум 3 години при адвокат.  

Вписването като адвокат към съответната адвокатска колегия става след полагането на 

изпит пред Комисиите за изпит на адвокати, които съществуват при върховните 

окръжни съдилища за съответните райони на компетентност на върховните окръжни 

съдилища. 

 

Малта 

В Малта съществуват две категории: адвокати и процесуални представители пред 

съдилищата от по-долна инстанция.  

Адвокатите имат право да се явяват както пред съдилищата от по-горна инстанция, 

така и пред съдилищата от по-долна инстанция.  

Придобиването на образователно-научната степен LL.D. (доктор по право) или 

равностойна степен е предварително условие за придобиването на правоспособност 

като адвокат. LL.D. е академична степен на равнище доктор по право, която изисква 

поне три години следдипломно редовно обучение в Малтийския университет. От 

гледна точка на равностойност с други степени, тази степен се равнява на LL.M. 

(магистър по право).  

За да се придобие правоспособност като адвокат трябва да премине Държавен изпит, 

който се организира от председателя на Върховния съд на Малта. Адвокатската колегия 

изготвя въпросите, свързани с професионалната етика. Както писменият, така и устния 

изпит се провеждат от двама членове на съдебната власт. След изпита трябва да се 

премине задължителен въвеждащ стаж - най-малко година обучение в съда под 

наставничеството на друг адвокат. Няма оценка след стажа. 
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Литва 

Правната професия се упражнява от адвокати (advokatai) и стажант-адвокати 

(advokatų padėjėjai). Стажант-адвокатите могат да представляват своите клиенти при 

граждански производства и да ги защитават при наказателни производства — с 

разрешението на надзираващия адвокат и когато законът позволява. 

Адвокатите и стажант-адвокатите не са класифицирани по вид. Адвокатите са свободни 

да избират областта на правото, в която желаят да специализират (специализация на 

адвокат). 

За придобиване на пълна правоспособност като адвокат, трябва да се са изпълнени 

следните изисквания:  

1. Регистрация в адвокатската колегия (лицето трябва да бъде признато за адвокат 

(член 7 от Закона за адвокатурата) и след това вписване в списъка на 

практикуващите адвокати на Литва. За да бъде признато за адвокат, лицето трябва 

да отговаря на изискванията, определени в закона (гражданство, образование и др.).  

2. Изпит 

3. Преминаване на въвеждащ стаж. 

4. Петгодишен юридически трудов стаж или трудов стаж като помощник-адвокат в 

рамките на въвеждащ стаж от най-малко 2 години. 

Алтернативен начин за достъп до упражняване на адвокатската професия е възможен 

ако:  

1. лицето има най-малко 5-годишен юридически трудов стаж;  

2. лицето е преминало през стаж като помощник-адвокат за период от най-малко 2 

години (със статут на помощник-адвокат); 

3. лице, което има седемгодишен трудов стаж като съдия; 

4. лице, което притежава докторска степен или степен доктор на науките в областта 

на социалните науки (право). 

Лицата, които имат 5-годишен юридически трудов стаж или са работили като 

помощник-адвокати (когато завършат своя стаж), трябва да изпълнят още едно 

изискване – да положат изпит за придобиване на правоспособност като адвокат.  

Когато дадено лице бъде признато за адвокат (с решение на Съвета на Адвокатска 

колегия на Литва), то може да подаде заявления за вписване в списъка на 

практикуващите адвокати на Литва (етап 2). След това то се признава за напълно 

правоспособен адвокат.  

За помощник-адвокати е предвиден 2-годишен задължителен въвеждащ стаж под 

надзора на Адвокатската колегия. След стажа се прави доклад от ръководителите на 

стажа, като Адвокатската колегия също издава решение. Има писмен изпит и устен 
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изпит, който е организиран от Министерство на правосъдието и Адвокатската колегия 

на Литва.  

Латвия 

При спазване на установените изисквания, адвокатската професия може да се 

упражнява в Латвия от следните лица: 

1. адвокати, регистрирани в Латвия - заклети адвокати (zvērināti advokāti); 
2. адвокатски помощници на заклети адвокати (zvērinātu advokātu palīgi); 
3. граждани на държава — членка на ЕС, придобили правоспособност да 

упражняват адвокатската професия в някоя от държавите членки („адвокати от 

държавите — членки на ЕС―); 

4. чуждестранни адвокати, които не са от държава — членка на ЕС, които имат 

право да упражняват професията в Латвия по силата на международно 

споразумение за правна помощ, с което Латвия е обвързана. 

Лица могат да бъдат допуснати като заклети адвокати, които: 

1) са граждани на Латвия; 

2) има безупречна репутация; 

3) са навършили 25 години; 

4) след придобиване на акредитирана учебна програма във висше учебно 

заведение, са придобили второ ниво на професионално висше юридическо 

образование и професионална квалификация на юрист, както и са получили 

магистърска степен по право; 

5) владеят държавния език на най-високо ниво; 

6) са придобили опит в работата на една от следните позиции: 

а) най-малко 3години като съдия, 

б) най-малко 5 години като прокурор, заклет съдебен изпълнител или заклет 

нотариус или като помощник на заклет адвокат, 

в) за най-малко 7 години - на длъжността академичен персонал със 

специалност право или на друга длъжност от юридическа специалност след 

придобиване на професионалната квалификация на адвокат; 

7) са издържали адвокатския изпит. 

Докторите по право са частично освободени от полагането на изпит за заклет 

адвокат. 

Латвийският съвет на заклетите адвокати организира квалификационния изпит не по-

късно от една година от деня, в който заклетият адвокат е изпратен за квалификационен 
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изпит. Латвийският съвет на заклетите адвокати организира изпит за клетва поне 

веднъж на всеки шест месеца.  

Когато приема няколко заклети адвокати, Латвийският съвет на заклетите адвокати 

определя в кой регионален съд ще работят тези заклети адвокати и на чия територия 

тези заклети адвокати ще имат място на практика. 

 

Ирландия 

 

Ирландия има два вида адвокати - barristers - баристъри и sollicitors - солиситъри. 

 

За целите на тази част от анализа – тази част не се включва, тъй като няма обективна 

възможност за приложение в законодателството на РБългария.  

 

Италия 

Изисквания и регистри  

Условията за вписване са подробно уредени в чл. 17 от Закон № 247 от 31 декември 

2012г. 

Вписването в регионален регистър (Регионална адвокатска колегия) е условие за 

упражняване на професията на адвокат. За целта, могат да бъдат вписани лица, които 

притежават висше юридическо образование, получено след обучение в университет с 

продължителност минимум четири години и са издържали Държавния изпит. Освен 

това могат да бъдат вписани: а) лицата, които са изпълнявали функциите на обикновен 

магистрат, на военен магистрат, на административен или счетоводен магистрат, или на 

Държавен адвокат, и които са преустановили да изпълняват тези функции, без да е 

заведено срещу тях дисциплинарно производство. Вписаният адвокат по този ред, през 

следващите две години не може да упражнява дейността в районите, в които е заемал 

длъжности през последните четири години преди напускането си; b) редовните 

университетски преподаватели, след пет години преподаване на правни дисциплини. 

Адвокатът може да изпълнява дейност по защита пред всички съдебни органи на 

Република Италия. За процесуално представителство пред върховните съдилища, 

адвокатът трябва да бъде вписан в специалния регистър, който се води от Националния 

адвокатски съвет.   
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Изискванията за вписване в специалния регистър за представителство пред висшите 

юрисдикции са:  лице, което е  вписано в регионална адвокатска колегия най-малко от 

пет години и след успешно явяване на изпит съгласно Закон № 1003 от 28 май 1936 г.  и 

кралски указ № 1482 от 9 юли 1936г., до който се допускат адвокати, вписани в 

колегията. Националният Адвокатски Съвет приема правилник, който предвижда  

специфични критерии за допускането и за окончателната  оценка на годността. 

Окончателната оценка за годността се извършва от изпитна комисия,  определена от 

Националния Адвокатски Съвет и състояща се от негови членове, адвокати, 

университетски професори и магистрати от Касационния съд. 

Изключително от компетентността на адвоката, освен в изрично предвидените от 

закона случаи, са помощта, представителството и защитата в съдебни производства 

пред всички съдебни органи и при обичайните арбитражни процедури. Извън случаите, 

в които изрично трябва да се прилагат компетенции в конкретни области на правото, и 

които са предвидени в закона за изпълняващите други регламентирани професии, 

професионалната дейност на съдебния защитник и извънсъдебния консултант, когато е 

свързана с юридическата дейност, ако се изпълнява постоянно, системно и 

организирано, е от компетенцията на адвокатите.  

Титлата адвокат може да използват само тези които са вписани, в съответния регистър, 

както и Държавните адвокати. 

Държавни адвокати (Адвокати на публични органи) 

Държавни адвокати са тези професионалисти, които работят в съдебните отдели,  

създадени към публичните органи, дори и преобразувани в юридически лица съгласно 

частното право, докато в тях участват преобладаващо публични органи. На тях се 

осигурява пълна независимост и автономност при обслужването на юридическата 

дейност на организацията и подходящо финансово заплащане за извършваната 

професионална дейност. Те се регистрират в специален списък, приложен към 

регистъра. За да бъдат вписани в списъка, заинтересованите лица представят решение 

на организацията, от което е видно, че те имат постоянен правен отдел със 

специфичните задължения да движат правните въпроси на организацията и че 

въпросният специалист работи в този отдел и изпълнява единствено такива функции. 

Държавните адвокати, които са вписани в списъка са дисциплинарно зависими от 

съвета на съответната колегия. 

Стажант и Държавен изпит  
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Професионален стаж и Държавен изпит за вписване в адвокатска колегия 

На първо място, следва да се отбележи, че Националният Адвокатски Съвет и 

Конференцията на деканите на факултетите по право насърчават сключване на 

специални споразумения между съветите към адвокатските колегии и университетите 

за регулиране на взаимоотношенията им в посока подготовка на бъдещи адвокати.   

 

Професионалният стаж се състои в обучение, с теоретично и практическо съдържание 

на стажант – адвоката, имащо за цел той да развие нужния капацитет, за упражняване 

на адвокатската професия и да отвори адвокатска кантора,  както и да научи и да спазва 

етичните принципи и моралните правила. 

Към съвета на колегията се поддържа регистър на стажант – адвокатите, впиването в 

който е условие за провеждане на професионалния стаж. Стажът може да се извършва 

едновременно с изпълняването на работа по трудов договор, както публична, така и 

частна, но по начин и време, които могат да позволят ефективното и точно изпълнение 

на  стажа при липса на причини за конфликт на интереси. 

Стажът се провежда непрекъснато за 18 месеца. Стажът може да се провежда:  

a) При адвокат, който е вписан в колегията не по-малко от 5 години; 

b) При Държавен адвокат или в съдебна служба, но не повече от 12 месеца; 

c) За не повече от 6 месеца в друга държава от Европейския съюз, при адвокати 

професионалисти, имащи титла равна на адвокатската и които притежават 

разрешение за упражняване на професията; 

d) За не повече от 6 месеца, във връзка със следването за получаване на висше 

образование, от студентите, които редовно са записани в последния курс за 

получаване на висше образование по право, при условията на сключено 

споразумение между съответната колегия и университета.  

При всички случаи стажът трябва да се провежда за минимум 6 месеца при адвокат, 

вписан в адвокатска колегия или към държавни адвокати.  

Професионалният стаж може, но не е задължително да бъде платен. По време на стажа,  

стажант – адвокатът, след като изтекат 6 месеца от вписването му в регистъра на 

практикантите, ако притежава диплома за висше образовани по право, може да  

изпълнява професионална дейност, като да замества адвоката, при който стажува, но 

под контрола и отговорността на същия. В регионалната адвокатска колегия, където 



 
 
  
 
 
 
    
 

Проект № BG05SFOP001-3.003-0135, с наименование „Българската адвокатура – силна и обновена‖, 

който се финансира по Оперативна програма „Добро управление― по Процедура BG05SFOP001-3.003 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Граждански контрол върху реформата в 

съдебната система― 

 

 

стажанта практикува, се поддържа регистър на практикантите, които могат да 

заместват.   

Министърът на правосъдието с указ, приема, след становище на Националния 

Адвокатски Съвет, правилник, който урежда: Начините за провеждане на стажа и 

съответните процедури за контрол от страна на компетентния адвокатски съвет; 

Хипотезите, които оправдават прекъсването на стажа, като се взимат пред вид 

обстоятелства, свързани с възрастта,  здравето,  майчинството и бащинството на 

стажант – адвоката и съответните процедури за доказване на това; Условията за 

валидност на провеждането на стажа в друга държава от Европейския съюз. 

Дисциплинарни норми за стажантите 

Стажантите имат същите задължения и спазват същите етични норми както адвокатите 

и по отношение на тях, дисциплинарни правомощия има съвета на колегията. 

Квалификационни курсове за достъп до Адвокатската професия  

Стажът, освен практиката, извършвана в професионална кантора, се състои и в 

задължително посещаване на квалификационни курсове с професионална насоченост, 

за срок не по-кратък от 18 месеца. Те се провеждат от колегиите и от адвокатските 

асоциации, както и от други субекти, предвидени от закона, по програми и съгласно 

правилник, приет с указ от Министъра на правосъдието.  

Удостоверение за приключен стаж 

Съветът на колегията, в която е извършен стажът, издава съответното удостоверение, 

че стажът е приключил. Стажант – адвокатът се допуска  да се яви на Държавен изпит 

по местоположение на апелативния съд, в чийто регион е провел по-голямата част от 

стажа си. Държавният изпит се състои от три писмени изпита и един устен изпит. 

Писмените изпити са по теми определени от Министъра на правосъдието и имат за цел: 

а) Изготвянето на мотивирано становище, като може да се избира между два въпроса по 

теми от гражданския кодекс; б) Изготвянето на мотивирано становище, като може да се 

избира между два въпроса по теми от наказателния кодекс; в) Съставяне на съдебен 

акт, който показва познания по материално право и процесуално право върху 

предложен въпрос по тема избрана от кандидата между частното право, наказателното 

право и административното право. При устния изпит кандидатът разяснява писмения 

изпит и показва познания в следните области: правен ред и етика, гражданско право, 
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наказателно право, гражданско процесуално право, наказателно процесуално право, 

както и по други две области, избрани предварително от кандидата. 

Изпитната комисия се назначава с указ от Министъра на правосъдието и се състои от 5 

действителни члена и  петима помощници, от които трима действителни члена и трима 

помощници са адвокати, определени от Националния Адвокатски Съвет между 

вписаните в специалния регистър за адвокатска дейност пред висшите юрисдикции и 

един от тях е председател;  един действителен член и един помощник са пенсионирани 

магистрати; един действителен член и един помощник са университетски професори 

или утвърдени научни сътрудници в областта на правото. 

След приключване на изпита за правоспособност с положителен резултат, комисията 

издава сертификат за вписване в съсловния регистър на адвокатите. Сертификатът е 

валиден за вписване в регистрите. 

Юристи от други държави-членки на Европейския съюз и Европейското 

икономическо пространство 

Признаване на професионално звание 

В Италия се признават като адвокати и като такива упълномощени да упражняват 

съответната професия, лица, които в съответните страни-членки на Европейския съюз и 

Европейското икономическо пространство са пълноправни да упражняват своята 

професия адвокат. Всеки от адвокатите на Европейския съюз, може да упражнява 

своята дейност в Италия с оригиналното си професионално звание, изразено на 

съответния официален език и с указание за професионалната организация, към която 

принадлежи. Процесуалното представителство и мандат пред италианските съдилища 

могат да упражняват само адвокати от Европейския съюз, които упражняват дейността 

си с оригиналното си професионално звание под ръководството на адвокат, 

регистриран в Италианска адвокатска колегия. Адвокатите на Европейския съюз могат 

също да практикуват в Италия със звание адвокат, след предварителна регистрация в 

адвокатска колегия, по общия ред.  

Адвокати-чужденци, които не са с гражданство на страна членка на ЕС  

Вписването в регистъра на чужденци, които нямат италианско гражданство, или 

гражданство на друга държава - членка на Европейския съюз се разрешава 

изключително при следните хипотези: а) На чужденец, който е получил диплома за 

висше образование по право в италиански университет и е издържал Държавния изпит, 

или който е получил адвокатски права в държава – членка на Европейския съюз 

съгласно Директива 98/5/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 
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1998г. чрез представяне на Съвета на колегията на специалните входни визи и 

разрешителни за пребиваване по чл. 47 на Регламента съгласно  указа на Президента на 

републиката  № 394 от 31 август 1999г.; б) На чужденец, който законно пребивава и 

притежава титла за правоспособност, получена в държава, която не е членка на 

Европейския съюз, в рамките на квотите, определени в член 3, алинея 4 на единния 

текст на Законов указ № 286 от 25 юли 1998г., като се представи документация за 

признаване на титлата за правоспособност, издадена от Министерството на 

правосъдието и на сертификат от Националния Адвокатски Съвет удостоверяващ, че е 

издържал изпита за правоспособност. 

Проверката на условията се извършва от Съвета на колегията, при спазване на 

процедурните норми в тази материя, ако са приложими. 

Португалия 

Регистрацията на адвокатите се извършва от Генералния съвет. Процесът на 

регистрация се обработва предварително от компетентния регионален съвет, по 

седалище на упражняване на дейността. Наред с общите изисквания за висше 

юридическо образование и правоспособност, прави впечатление факта, че не могат да 

бъдат вписани като адвокати, лица с нисък морал, което се счита като неспособност за 

упражняване на професията. Моралните качества на всеки кандидат се преценяват от 

Етичните съвети към регионалните поделения по специална процедура (чл. 177 – чл. 

179 от Устава на АК) и могат да включват: непристойно поведение, изневяра, 

алкохолизъм, зависимости и др. При необходимост може да се проведе публично 

изслушване на съответния кандидат. Друга особеност, при подаване на заявлението е, 

че кандидатът може да посочи съкратено име, под което ще упражнява професията, 

което име се проверява за да не се приповтаря и/или да причини объркване с друг член 

на колегията (Уникалност на името).    

Всеки кандидат – адвокат  преминава задължителен стаж, който се състои от два етапа 

и е с продължителност максимум 18 месеца. Към Генералния съвет на АК работи звено, 

което отговаря за стажа на адвокатите и назначава на кандидатите патрон (ментор). 

Изключения се правят само за кандидат – адвокати, които са били магистрати с над 5 

години стаж или хонорувани преподаватели по право. Те задължително преминават 

обучение (стаж) с максимална продължителност от шест месеца под ръководството на 

патрон, с оглед спазване на етичните принципи. 

За ментори могат да бъдат определени само адвокати с най-малко пет години 

ефективно упражняване на професията, които не са претърпели дисциплинарно 

наказание, по-голямо от глоба. Всеки патрон може да бъде назначен от Португалската 

адвокатска колегия, който може да откаже да бъде патрон само когато има основателна 
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причина за това. От патрона зависи цялостната подготовка, осигуряване на процедурни 

и процесуални участия и др. като накрая подготвя специален доклад за стажанта, който 

се представя на компетентната комисия за оценка. Всеки стаж завършва с изпит и 

публично изслушване.  

Стажантът, наред с общите задължения, изпълнява изцяло всички етични и 

регулаторни задължения при упражняване на професионална дейност, вкл. да има 

груповата застрахователна полица, която да покрива лична застраховка за злополука, 

която покрива рисковете, които могат да възникнат по време и поради стажа и 

застраховка за професионално обезщетение, която покрива за времето на стажа, 

рисковете, свързани с изпълнението на задачите, които са му били назначени като 

стажант.  

Пълноправна регистрация в Адвокатската колегия се извършва след успешно преминат 

изпит.  

Изключения 

Вписване на юрист с признати заслуги, магистри и други доктори по право 

Без да се засягат общите разпоредби, в АК могат да бъдат вписани юристи с признати 

заслуги, магистри и други доктори по право, които демонстрират достатъчно знания и 

професионален опит в областта на португалското вътрешно право или международното 

право. Те обаче, имат ограничени права и могат да упражняват само правни 

консултации с достойнството и компетентността, изисквани от професията.  

Юристи от други държави-членки на Европейския съюз и Европейското икономическо 

пространство 

Признаване на професионално звание 

Адвокатите на страни членки на Европейския съюз могат също да практикуват в 

Португалия със звание адвокат, след предварителна регистрация в Португалската 

адвокатска колегия, по общия ред. 

 

Белгия 

 

Титлата „адвокат― в Белгия може да носи белгийски гражданин или гражданин на 

Европейския съюз, който притежава докторска степен  или университетска диплома по 

специалността право, който е положил клетвата по чл. 429 от Процесуалния кодекс на 

Белгия и е вписан в списъка на адвокатите титуляри или в списъка на стажант-

адвокатите към някоя от белгийските колегии. 

Освен за граждани на Общността [адвокати, които са придобили квалификацията си в 

друга държава-член на Европейския съюз (ЕС) съгласно Директива 98/5/ЕС от 17 



 
 
  
 
 
 
    
 

Проект № BG05SFOP001-3.003-0135, с наименование „Българската адвокатура – силна и обновена‖, 

който се финансира по Оперативна програма „Добро управление― по Процедура BG05SFOP001-3.003 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Граждански контрол върху реформата в 

съдебната система― 

 

 

февруари 1998 г.], изискването за националност може да отпадне единствено в случаи, 

изрично определени от Краля въз основа на становище на някой от Съюзите на 

адвокатските колегии (Съюзът на френско и немскоезичните адвокатски колегии и 

Съюзът на фламандските адвокатски колегии). 

За да бъде едно лице вписано в списъка на адвокатите - тутиляри в дадена адвокатска 

колегия, е необходимо същото да е преминало през тригодишен стаж, а за лицата, 

вписани като адвокати в друга страна членка на ЕС – да отговаря на условията, 

посочени в чл. 477nonies от Процесуалния кодекс.  

Стажът на стажант-адвокатите включва задължително практическа подготовка и 

въвеждащо обучение и се организира от Съвета на колегията. 

Съветът на колегията може предостави титла „почетен адвокат― на доктор по право, 

който има адвокатски стаж повече от 10 години, но е преустановил дейност като 

адвокат. 

В Белгия има адвокати към Касационния съд, които могат да се явяват пред 

касационната инстанция. 

 

Естония 

За адвокат в Естония може да бъде вписано всяко лице, което:  

• е издържало изпита за адвокат:  

• има валидна юридическа правоспособност; 

• има местоживеене в Естония и е естонски гражданин или гражданин на страна-

членка на ЕС или на Европейското икономическо пространство или Швейцария; 

• отговаря на образователните изисквания за съдия или е с професионална 

квалификация, която се признава съгласно § 65 от естонския Закон за адвокатурата. 

• владее писмено и говоримо естонски;  

• притежава високи морални качества и способности, необходими за работата като 

адвокат.  

Сътрудник („заклет сътрудник―  - лице, преминало изпит за това. Заклетите сътрудници 

могат да практикуват само под надзора на техния патрон – заклет адвокат.  

Член на колегията може да добие статут на заклет адвокат на основа на писмено 

заявление след преминаване на изпит за заклет адвокат и след като е работил като 

заклет сътрудник най-малко три години.   

Като заклет адвокат в Естонската колегия могат да бъдат приемани след полагане на 

изпита за това и  професори по право; лица, които са били нотариуси или помощник-

прокурори за поне три години и не са изтекли повече от пет години от датата на 

преустановяване на дейността им като такива.  
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Като заклет адвокат в Естонската адвокатска колегия могат да бъдат приети и лица, 

които са работели като адвокати, съдии съдии в Съда на ЕС, в Европейския съд по 

правата на човека, в Общия съд на ЕС; прокурори с изкл. на помощник-прокурори или 

друга подобна позиция, изискваща такава квалификация, за поне три години и не са 

изтекли повече от пет години от датата на преустановяване на дейността им като 

такива. За целта Бордът на колегията провежда интервю със съответния кандидат.  

Заклетият адвокат трябва да е навършил най-малко 24 години. 

 

Нидерландия 

Адвокатите в Нидерландия трябва да бъдат вписани в регистъра на нидерландската 

адвокатура. Вписването като адвокат може да бъде условно или безусловно. 

Вписването е условно, когато лицето, което трябва да упражнява адвокатска професия 

под надзора на патрон, няма документ за призната професионална квалификация. Ако 

такъв документ бъде представен, вписването става безусловно. Във всички останали 

случаи, вписването е безусловно.     

За адвокат в Нидерландия може да бъде вписано лице, което: 

- има бакалавърска  или магистърска степен по право от университет или друго 

учебно заведение, отговарящо на националните изисквания;  

- е положило успешно изпит за присъждане на докторска степен по право или титла 

LLM [meester]; 

- има призната професионална квалификация за упражняване на професията адвокат. 

За вписване като адвокати могат да кандидатстват и лица, които успешно са преминали 

изпитите на учебна университетска програма в областта на правото или която е 

призната за такава в друга страна-член на ЕС или на Европейското икономическо 

пространство и Швейцария. В тези случаи Общият съвет на адвокатурата следва да 

направи проверка дали професионалната квалификация, придобита от кандидата в тази 

страна-член отговаря на изискванията на Подраздел 2 на Закона за адвокатите. Ако не 

се установи такова съответствие Общият съвет може да поиска от кандидата да се яви 

на тест или да положи допълнителни изпити.  

Кандидатът трябва да представи също документ за добро поведение (свидетелство за 

съдимост). Ако е бил вписан вече като адвокат в друга колегия и удостоверение, че 

няма наложени дисциплинарни наказания, че не е бил в процедура по несъстоятелност 

или в процедура по управление на задълженията. 

Всеки адвокат, с изключение на тези, които имат призната акредитация за 

професионална квалификация е длъжен през първите три години да практикува право 

като стажант-адвокат под надзора на адвокат-патрон.  
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Адвокатът полага клетва. 

В Нидерландия, подобно на Белгия има адвокати към Касационния съд [Hoge Raad].  

 

Румъния 

Член на адвокатската колегия може да бъде лице, което: 

- не е лишено от граждански и политически права; 

- завършило е юридически факултет с продължителност съгласно законовите 

изисквания;  

- притежава необходимите нравствени качества;  

- физически пригодно е да упражнява професията (което се доказва с нарочно 

медицинско удостоверение, издавано по специален ред).  

Член на адвокатска колегия от друга държава може да практикува в Румъния при 

определени условия, едно от които е преминат изпит по румънски език и румънско 

право.  Такъв адвокат не може да пледира писмено или устно през румънски съд, а само 

по дела, представляващи международен арбитраж. Всички хонорари на чуждестранен 

адвокат следва да бъдат платени в Румъния. Чуждестранните адвокати се вписват в 

специален регистър към всяка колегия.  

Не може да бъде вписано като адвокат лице, което: 

- е осъдено на лишаване от свобода за умишлено престъпление;  

- е признато с решение на съд за нарушител на човешките права и свободи или  

- е осъществило дисциплинарно нарушение, което предвижда като санкция лишаване 

от право да се упражнява адвокатска професия. 

Приемането в адвокатурата се осъществява след положен изпит, организиран от 

Националния съюз на румънските адвокатските колегии. Първоначално адвокатът 

трябва да премине двугодишно обучение, по време на което той има статут на стажант-

адвокат. След обучението той полага окончателен изпит. Стажант-адвокат, който не е 

успял три пъти на този изпит се изключва от професията.  

Статут на квалифициран адвокат може да бъде придобита след шест годишен стаж 

като адвокат и след полагане на изпит за това.  

Лице, което отговаря на условията за приемане в адвокатурата и което преди 

приемането му е било на длъжност съдия, прокурор, нотариус, юридически съветник 

или юрист в предприятие за поне пет години придобива титлата квалифициран адвокат 

без да полага изпит за това. Същото е отнася и за кандидати, които пет непрекъснати 

години са заемали юридическа длъжност в парламента, президентската администрация, 

правителството, Конституционния съд, Омбудсмана, Одитния съд или Съвета по 

законодателството.   
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Стажант-адвокат, който за поне един мандат е бил член на парламента, кмет или 

заместник-кмет, председател или заместник-председател на общински съвет може да 

придобие титлата квалифициран адвокат. 

Адвокатът полага клетва. 

Професията адвокат в Румъния е съвместима с: 

- заемане длъжност народен представител, сенатор, общински или областен съветник;   

- преподавателски длъжности;  

- писателска или издателска дейност; 

- качеството арбитър, медиатор, преговарящ, данъчен съветник, специалист 

интелектуална собтвеност, специалист по индустриална собственост, заклет преводач, 

ликвидатор. 

 

Франция 

Като адвокати в регистъра може да бъдат вписани лица, които:  

- притежават свидетелство за адвокатска правоспособност;  

- които по силата на закона са освободени от  изискването да притежават диплома по 

право и/или да преминат теоретико -практическа подготовка; 

- които са придобили качеството адвокат в държава или териториална единица в 

държава, която не принадлежи към ЕС или Европейското икономическо пространство и 

които успешно са преминали изпит за придобиване на свидетелство за адвокатска 

правоспособност или за проверка на знанията;  

- граждански професионални дружества, дружества за упражняване на свободната 

професия адвокат;  

- адвокатски сдружения.  

Физическите лица – адвокати, вписани в регистъра полагат клетва.  

За да придобият свидетелство за адвокатска правоспособност кандидатите трябва първо 

да бъдат приети като стажанти след полагане на изпит в регионалния център за 

обучение на адвокати. Кандидатите могат да се явят на този изпит най-много три пъти.  

Списъкът с университетски дипломи, притежателите на които са освободени изцяло 

или частично от явяване на този изпит се одобрява с акт на министъра на правосъдието  

и образованието след становище на Националния съвет на адвокатските колегии.  

Освободени от изискванията за образование, от теоретико -практическото обучение и 

притежание на свидетелство за професионална правоспособност са:  

- бившите членове на Държавния съвет, на административните съдилища и на 

апелативните административни съдилища;  

- магистрати и бивши магистрати от Съда по сметките и регионалните камари на 

сметните палати;  
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- други магистрати;  

- университетски преподаватели по юридически предмети;  

- юристите на Държавния съвет и касационния съд;  

- юристите при апелативните съдилища;  

- бивши адвокати, вписани във френска адвокатска колегия или към бившите 

юридически съвети.  

- нотариуси, частни-съдебни изпълнители, длъжностните лица към търговските 

съдилища, синдиците и ликвидаторите на предприятия;  консултантите по 

индустриална собственост, патентните специалисти, които са упражнявали тази 

функция в последните пет години;  

- доцентите, асистентите и университетските преподаватели, ако са титуляри на 

докторска степен по право, по икономически науки или управление и могат да докажат 

5-годишно преподаване в това им качество в образователен или изследователски 

център;  

- юрисконсултите, с практика повече от 8 години в юридическия отдел на 

предприятие;  

- държавни служители, които повече от 8 години са работили в администрация, 

публична служба или международна организация;  

- юристите, които 8 години са работили като такива в синдикална организация;  

- юристите, работили на трудов договор при адвокат, в адвокатско дружество или 

адвокатска асоциация за поне 8 години и др. 

Титлата „почетен адвокат― може да бъде  присъдена от съвета на адвокатска колегия на 

адвокати, които има професионален опит като такива повече от двадесет години и 

които са се оттеглили от професията.  

Адвокатската професия е съвместима с преподавателска длъжност, сътрудник на 

депутат или помощник на сенатор, заместник-съдия, заседател в съд за децата и в други 

подобни институции, както и с длъжност като арбитър, медиатор, помирител или 

секвестор. 

 

Полша  

Всеки дееспособен полски гражданин  може да стане адвокат, отговаряйки на 

критериите, определени в разпоредбите на Закона за адвокатурата.  

В регистъра на адвокатите може да бъде вписано лице, което: 

- има завършено висше юридическо образование в Полша или в чужбина и се  

признава в Република Полша; 
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- притежава необходимите нравствени и професионални качества за упражняване 

на адвокатската професия; 

- е дееспособно и има юридическа правоспособност; 

- завърши юридическо обучение и положи успешно изпита след него; 

 Законът предвижда да се включат в списъка на адвокатите и лица, които не са 

завършили своето адвокатско обучение и не е трябвало да полагат изпит, но отговарят 

на следните условия: 

- лица, които са професори и хабилитирани доктори на юридически науки; 

- лица, които са заемали длъжността съветник или старши съветник в 

прокуратурата за период най-малко 3 години или са упражнявали професията на 

съдия-изпълнител; 

- лица, които са заемали длъжността съдия, прокурор или практикуват като 

юрисконсулти или нотариуси, помощник-съдия, помощник-прокурор, съветник 

или старши съветник в прокуратурата; 

- лица, които за период най-малко 4 години са били назначени като правен 

секретар, старши правен секретар или са били наети във Върховния съд, 

Конституционния трибунал или в международен съдебен орган, по-специално в 

Съда на Европейския съюз или Европейския съд по правата на човека и са 

изпълнявали задачи, съответстващи на дейностите на помощник-съдия; 

- лица, които са издържали изпит за съдия, прокурор или нотариус; 

Вписване в списъка на адвокатите се прави по молба на лицето до Областния 

адвокатски съвет, който е компетентен  по седалището на подаване на заявлението за 

вписване. 

Областният адвокатски съвет проверява дали са налице предпоставките за придобиване 

на права на адвокат и се произнася с мотивирано решение за вписване, което изпраща 

заедно с личното досие на кандидата до министъра на правосъдието, в рамките на 7 дни 

от резолюцията за вписване в списъка на адвокатите и в рамките на 30 дни от 

резолюцията за вписване в списъка на адвокат-стажантите. Областният адвокатски 

съвет уведомява министъра на правосъдието в 7-дневен срок за всеки отказ да бъде 

вписан в списъка на адвокатите, а в 30-дневен – за отказ да се включи в списъка на 

адвокат-стажантите на. 
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Вписването в списъка на адвокатите или на адвокат-стажантите се счита за извършено, 

ако министърът на правосъдието не подпише възражение срещу вписването в рамките 

на 30 дни от датата на връчване на резолюцията. В случай, че  министърът на 

правосъдието възрази, решението може да се обжалва пред Върховния 

административен съд от заинтересованото лице или от органа на адвокатската колегия 

в рамките на 30 дни от датата на връчването му.  

Веднага след влизането в списъка на адвокатите и на адвокат-стажантите, преди да 

започне упражняването на адвокатската професия, адвокатът полага клетва пред 

областния адвокатски съвет за спазване нормите на Конституцията и правовия ред, за 

почтено изпълнение на своите задължения и за спазване на етичните принципи при 

упражняване на адвокатската професия. 

 

Финансовото задължение, свързано с членството на адвоката в адвокатската колегия, е 

ежемесечното плащане на членски внос на стойност 100 полски злоти (23 евро). 

Адвокати, които са навършили 75 години и практикуват, заплащат членски внос – 61 

полски злоти (около 14 евро) и застрахователни премии. 

 

Дания  

Назначаване 

Адвокатите се назначават от министъра на правосъдието на Кралство Дания след 

становището на Датската адвокатска колегия. 

Изисквания  

Право да бъде назначен като адвокат има всеки, който: 

1. е пълнолетен и не е поставен под запрещение по смисъла на § 5 и § 7 от Закона 

за настойничеството (Værgemålsloven);  

2. не е в процес на преструктуриране на дълга или фалит; 

3. притежава датска образователна степен бакалавър или магистър по право; 

4. има 3 години юридически стаж при адвокат от Датската адвокатска колегия или 

в съда, прокуратурата или полицията; 

5. е завършил основно теоретично образование, положил е изпит по въпроси от 

особено значение за адвокатската професия и е преминал практически изпит по 

съдебен процес
1
. 

                                                           
1 Вж. § 119 от Закона за правораздаването. 
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Ограничения 

Не може да бъде адвокат лице, което е:  

1.  осъдено за престъпление, ако връзката обосновава непосредствена опасност от 

злоупотреба с правото да упражнява адвокатската професия или го прави 

недостоен за уважението и доверието, изисквани за практикуването й;  

2.  осъдено за престъпление на предишна длъжност и може да се предположи, че 

няма да упражнява адвокатската професия по подходящ начин;  

3.  има публични задължения в размер на 50 000 DKK [6 690 EUR] или повече
2
. 

Словакия  

Адвокатите в страната имат право да предоставят правни услуги на цялата територия 

на Словашката република. Изискванията за упражняване на професията са определени 

и определени в Закона за адвокатската професия, Правилата за професионално 

поведение и други вътрешни правила и разпоредби на адвокатурата.  

1/ Придобиване на статут на адвокат 

За да се упражняват професията „адвокат― в Словакия има редица изисквания, на които 

трябва да отговаря кандидатът за това. Всички адвокати с права да упражняват 

професията се вписват в Адвокатурата, в двумесечен срок от подаване на заявление и 

ако отговарят на следните изисквания: 

а) лицето да е дееспособно; 

б) да има магистърска степен по право на юридически факултет в Словашката 

република  или да притежава призната университетска диплома, с която му е присъдена 

магистърската степен юридическо училище в чужда държава, различна от Словашката 

република; 

в) да е упражнявал стаж като стажант на практикуващ адвокат в продължение на най-

малко пет години и в този период да няма наложено дисциплинарно наказание – 

заличаване от списък на стажантите от Дисциплинарния съвет; 

                                                           
2 Вж. § 121 от Закона за правораздаването. 
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г) да е издържал предписан адвокатски изпит, 

д) да отговаря на етични критерии - почтеност и добър характер; 

е) да няма наложени дисциплинарни наказания – лишаване от право за упражняване на 

професионална дейност при упражняване на една от другите юридически професии – 

нотариус, съдебен изпълнител, съдия, прокурор; 

ж) да не е нает на трудов или друг подобен договор при работодател , освен ако не 

упражнява някоя от професиите – преподавател, издател, артист, писател или 

консултант на правителствена служба, освен ако тази дейност е несъвместима с 

етичните правила за упражняване на адвокатската професия; 

и) да е платил такса за членство; 

й) да е положил клетва. 

За член на адвокатурата може да бъде приет и университетски преподавател, който има 

магистърска степен по право, е дееспособен, положил е клетва и плати такса за 

членство.  

Освен в горните случаи, за членове на адвокатурата се приемат и всички, приети като 

европейски адвокати, както и лицата, които са предлагали правни услуги най-малко три 

години.  

Упражнявалите други юридически професии – нотариуси, прокурори, съдии и др.  не 

полага изпит при кандидатстването за членове на колегията. 

Словения 

Професията на адвоката в Словения е определена като свободна и независима. Може да 

се практикува само от членове на адвокатската колегия. Адвокат може да бъде лице 

завършило със степен „Бакалавър― Юридически факултет на университет в Словения 

или призната диплома от университети извън страната. Другите изисквания са : 1. 

словенско гражданство; 2. бизнес активност и добро общо здравословно състояние; 4. 

взет изпит за професия „адвокат―, организиран от държавата; 5. наличен 4-годишен 

юридически стаж, от които 1 година стаж като адвокат; 6. владение на словенския език; 

7. надеждност за упражняване на професията ; 8. да има на разположение оборудвано 

помещение подходящо за практикуването на професията. 
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Стажът като нотариус се признава за юридически такъв.  

В Словения може да придобиеш квалификация „адвокат― по право, ако защитиш 

научна титла и си преподавател (професор, доцент, главен асистент) във Юридически 

факултет.  

Лицата, притежаващи бакалавърска степен по право, които са натрупали поне три 

години практически опит, работейки в дружество или към службите на съдилищата, 

могат да положат държавния изпит, за да придобият правоспособност като адвокат. 

Таксата за вписване на адвокат в колегията е 2300 ЕВРО.  

Хърватия 

В Хърватия практикуващите адвокатска професия задължително са членове на 

адвокатурата.  Определено е от закона, че само адвокати могат да предоставят правни 

услуги и и да изготвят документи, с изключение на тези, които се изготвят и от 

нотариуси (завещания, договори за покупко-продажба и др.). Допустимо е правни съвет 

да дават и преподаватели в Юридически факултет, но без да изготвят договори, жалби 

и други документи. В случаи, че те решат, че ще предоставят такава правна помощ, 

трябва да уведомят Адвокатурата. За да стане член на Хърватската адвокатура, лицето 

трябва да отговаря на следните условия: 

1. да е с хърватско гражданство; 2. Да притежава дееспособност; 3. Да е в здравословно 

състояние, което позволява извършването на адвокатска дейност; 4. Да е завършило 

Юридически факултет на Република Хърватия; 5. Да има стаж като обучаващ се в 

адвокатска кантора, най-малко три години или да е имало друга правна професия в 

съдебни органи или да е работило най-малко пет години на други работни места 

свързани с правото (юрисконсулт); 6. Да знае добре хърватския език; 7. Да е положило 

адвокатски изпит в Република Хърватия; 8. Срещу него да не се води разследване и 

наказателно производство срещу лицето като служебно преследване; 9. Да не е нает на 

друга работа; 10. Да е достойно да се занимава с адвокатска професия; 11. Да не 

извършва други дейности, които са несъвместими с адвокатската професия. 

Чехия 

За да практикуваш професията в Чехия, трябва задължително да си член на Чешката 

адвокатска асоциация. За да практикува като адвокат, лице трябва да бъде вписано в 

регистъра на адвокатите, воден от Чешката адвокатска колегия. За да бъде вписано в 
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регистъра, лицето трябва да кандидатства писмено и трябва: 1/    да има признато 

юридическо образование – магистърска степен; 2/ да няма никакви наказателни 

присъди; 3/да е служил най-малко три години като стажант адвокат; 4/ да издържи 

адвокатския изпит. Правни услуги могат да се предоставят в Чешката република само 

от:  адвокати, регистрирани в Чешката адвокатска колегия и европейски юристи. 

Към 01.01.2019г. в Чехия има 11883 вписани адвоката.  

Унгария 

Адвокатите, вписани в унгарската адвокатска колегия са единствените лица, които 

могат да осъществяват процесуално представителство и защита. Интересно, че за 

адвокатите е разрешено да извършат консултации по сродни с правото предмети като: 

данъчни консултации, да развиват бизнес като агенти на недвижими имоти, да 

осъществяват консултации по пенсионно и осигурително право на гражданите, да 

извършват дейност като представители или управители на етажна собственост, 

консултации свързани със застраховки, управление на активи, бизнес и финансови 

консултации. Практикуващите професията трябва да имат юридическо образование, 

което е със срок 5 години. След това трябва да имат юридически стаж от най-малко три 

години, след което да се явят на изпит за правоспособност като адвокати. Изпитът е в 

три части: гражданско право, наказателно право, административно и трудово право. Да 

са положили стаж от 3 години и да с унгарски или европейски граждани, да не са 

осъждани, да са сключили застраховка „Професионална отговорност― и да разполагат с 

подходящ за развиването на дейността офис (най-малко 12 квадратни метра, оборудвам 

с архив, тоалетна, ток и интернет).  

Интересно е, че юрисконсултите също трябва да са членове на унгарската адвокатура, 

което е прието с промяна в закона от 2018г. 

Адвокатите от Европейския съюз могат да осъществяват процесуално представителство 

само ако имат договор за сътрудничество с адвокат или адвокатска кантора от Унгария.  

ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ 

 

Анализ: Сравнителният анализ на отделните адвокатури показва, че условията за 

вписване като адвокат са много сходни, като основните са наличие на юридическо 

образование и призната адвокатска правоспособност. В повечето държави има 
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изискване за преминаване на адвокатски стаж преди вписване като адвокат титуляр. 

Срокът на стажа в различните държави е различен.  

 

2. Несъвместимост. 

 

Италия  

В Република Италия, професията адвокат е несъвместима с всяка друга дейност на 

свободна практика, извършвана непрекъснато или професионално, както и  

изпълнението на каквато и да е търговска и предприемаческа дейност, извършвана от 

свое име или за чужда сметка. Адвокатът няма право да бъде съдружник и/или 

управител на дружество, имащо за цел упражняването на търговска и предприемаческа 

дейност, създадено под каквато и да е форма. Няма право да бъде едноличен управител  

или изпълнителен директор в капиталово дружество, включително и под кооперативна 

форма, както и председател на управителен съвет с индивидуални ръководни права. 

Адвокатът не може да изпълнява дейност на трудов договор. Адвокатът не може да 

заема държавни постове.   

Изключения от гореизброените ограничения са възможността да се заемат ръководни и 

надзорни длъжности при процедури по фалит и процедури, свързани с криза в 

предприятията. Също така, адвокатът може да изпълнява дейности от научен, 

литературен, артистичен и културен характер. Разрешено е вписването в регистъра на 

одиторите и експерт-счетоводителите, в списъка на публицистите и ревизорите – 

одитори или в регистъра на трудовите консултанти.  

Упражняването на адвокатската професия е съвместимо с преподавателската или 

изследователска дейност в областта на правото в университетите, в публичните или 

частни средни училища и в научни и експериментални публични институции и 

организации, член на сдружения и организации в обществена полза. За този вид 

дейности се поддържа специален регистър.  

В Италия, адвокатът може да изпълнява определени дейности на нотариус.  

Португалия  

Единствените основания за несъвместимост със статута на адвокат, които португалския 

закон за адвокатурата посочва са: работа на държавна служба, вкл. политически пост, 

или, ако лицето е наето по трудово или служебно правоотношение, както и 
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упражняването на професия, чието осъществяване противоречи на изискванията за 

професионална етика и независимост на адвоката. Изключенията за подробно уредени в 

чл. 82 от Устава.  

Полша  

 

Професията адвокат в Полша е съвместима с: 

- заемане длъжност народен представител, общински или областен съветник;   

- преподавателски длъжности;  

- писателска или издателска дейност; 

- качеството арбитър, медиатор, преговарящ, данъчен съветник, специалист 

интелектуална собственост, специалист по индустриална собственост, заклет преводач, 

ликвидатор. 

 

Дания 

Не може да бъде адвокат лице, което:  

1. заема длъжност в съда, прокуратурата или полицията;  

2. заема длъжност в публичната администрация.  

Австрия 

Адвокатската професия не може да се упражнява от лица, които получават служебно 

възнаграждение като държавни служители /с изключение на преподавателите по право/, 

от нотариуси или от упражняващи дейности, които подронват престижа на 

адвокатската професия.  

 

В § 8, ал. 2 от Закона за адвокатите в Австрия е посочено, че правото да се 

представляват страните професионално по всички въпроси, както е определено в §1, е 

запазено за адвокатите.  

 

Литва 
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Адвокатската титла е несъвместима с друга платена позиция, с изключение на работа в 

Литовската адвокатска колегия, научни изследвания, творчески или преподавателски 

дейности, както и предоставяне на платени услуги като администратор по 

несъстоятелност, преструктуриране, имущество или наследство, като лобист, като 

ликвидатор, куратор, изпълнител на завещание, попечител на собственост или патент; 

да бъде на всички нива на избирателния или комитет по референдум, член на 

общинския съвет, да бъде назначен за член на Комисията, както и на работа в работни 

групи (комисии) за проектиране на правни актове и да предоставя изследователски 

услуги, необходими за подготовката на проект на правен акт, да бъде арбитър, 

преводач, посредник (медиатор), помирител или правен експерт при уреждане на 

спорове в съответствие с член 4 секция 4 и член 43, раздел 1 от Закона за адвокатурата 

на Република Литва. 

 

Белгия 

Упражняването на адвокатска професия е несъвместимо с: 

- заемане на съдийска и друга магистратска длъжност, съдебен секретар или държавен 

служител; 

- осъществяване дейност като нотариус или съдебен изпълнител; 

- осъществяване на търговска дейност; 

- работа по трудов договор – държавна или частна освен доколкото тази работа не 

засяга независимостта на адвокатската професия и доброто име на адвокатурата. 

Адвокатската професия е несъвместима и с длъжностите: юрист в предприятие, 

финансов или правен съветник. 

По несъвместимостта се произнася Съветът на колегията. В случай, че бъде установена 

несъвместимост, Съветът на колегията постановява заличаване на адвоката или 

стажанта от съответния списък на колегията.   

Адвокатите, които са членове на някоя от двете камари на белгийския парламент нямат 

право да бъдат ангажирани като адвокати на публични администрации, нито да се 

явяват по дела, по които страна е Държавата или организация под контрола на 

Държавата, нито пък да дават становища и съвети по такива казуси, освен безплатни 

такива. Същото правило важи и за адвокатите, избрани за общинските съветници по 

дела срещу или на страната на общината, от чийто район са избрани. 

 

 

Естония 

Не може да бъде приет за член на колегията лице, което: 
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• не отговаря на законовите изисквания за това; 

• е лишено от права като нотариус; 

• е осъдено за умишлено престъпление;  

• е на държавна служба или е наето на длъжност по трудово или служебно 

правоотношение; 

• е длъжник в несъстоятелност; 

• работи в професионална сфера, която противоречи на изискванията за 

професионална етика и принципа за независимост на адвокатите; 

• е лишено със съдебно решение от права като адвокат, съдия, прокурор или нотариус. 

 

Нидерландия 

В Закона за адвокатите не се откриват основанията за несъвместимост. 

Несъвместимостта само се споменава като основание за заличаване от регистъра на 

колегията без да се посочват конкретни причини за несъвместимост. 

 

Румъния 

Адвокатската професия е несъвместима с: 

- платена длъжност в изпълнение на друга професия, различна от адвокатската;  

- длъжност, уронваща престижа и независимостта на адвокатската професия, както и 

добрите нрави;  

- упражняване на търговска дейност.  

 

Франция 

Адвокатската професия е несъвместима с: 

- всякаква дейност с търговски характер, осъществявана лично или чрез посредник;  

- с качеството съдружник в събирателно дружество, командитно дружество, 

командитно дружество с акции, управител в дружество с ограничена отговорност, 

председател на съвета на директорите или на управителния съвет на акционерно 

дружество, управител на гражданско дружество, освен, ако последното не е под 

контрола на Съвета на адвокатската колегия. 

Адвокат, който има поне седем години професионален стаж, може да бъде избран за 

член на контролния съвет на търговско дружество или управител на дружество след 

като получи предварително съгласие от Съвета на колегията. В случай, че Съветът 

прецени, че позицията не е съвместима с достойнството и уважението, които се 

свързват с адвокатската професия, уведомява за това адвоката и го поканва веднага да 

прекрати тази си функция.    
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Адвокатската професия е несъвместима и с всяка друга професия, която е правно 

уредена и има специална регламентация.  

Адвокатите могат да бъдат натоварени от Държавата с временни длъжности или 

работи, в това число и платени, но при условие, че при изпълнение на тази длъжност 

или работа  няма да изпълняват адвокатски дейности без съгласие на Съвета на 

колегията. Адвокатът уведомява за това председателя на колегията. Последният сезира 

Съвета на колегията, който трябва да прецени дали тази работа или длъжност е 

съвместима. При положително решение, адвокатът остава вписан в регистъра.  

Адвокат, който изпълнява мандат като депутат, сенатор или член на Европейския 

парламент е в несъвместимост съгласно Избирателния кодекс на Франция.  

Адвокат, който е избран за регионален или общ съветник не може по време на своя 

мандат да упражнява адвокатска дейност срещу региона, департаментите или 

общините, които се намират на територията на този регион.  

Адвокат, избран за общински съветник не може да извършва адвокатска дейност 

против общината и публични общински учреждения. 

Адвокат, който изпълнява длъжността кмет, заместник-кмет, общински или районен 

съветник в Париж, Лион или Марсилия не може да осъществява адвокатска дейност по 

дела, по които интерес има града или публични негови учреждения.  

 

ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ 

Анализ: В различните държави има предвидени различни условия за несъвместимост. 

В повечето от тях това е заемане на длъжност на трудов договор, както и 

осъществяване на търговска дейност. В някои държави и това е допустимо при 

определени условия, обикновено със съгласие на органите на адвокатурата. 

Интересно е, че в Чехия е разрешено адвокат да работи и по трудов договор като такъв 

за друг адвокат или адвокатски консорциум.  

 

3. Регистър на адвокатите. 

 

Белгия 

 

В Белгия се води регистър на адвокатите, в който се съдържат: регистър на адвокатите; 

списък на адвокатите от други страни-членки на ЕС и списък на стажант-адвокатите, 

наричани „списъци― (les listes). Списъците се водят по колегии. Управлението и 

контрола на списъците се осъществява от Съюзите на адвокатските колегии. 
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Председателят на сътветната колегия е отговорен за поддържането на списъците в 

актуално състояние и за тяхното ежегодно публикуване. Списъците се поддържат и в 

електронен формат. В списъците се съдържа информация за: личния номер на адвоката 

от Националния регистър на физическите лица; имената на адвоката; дата и място на 

раждане; дата на смърт. Списъците са публични, като се държи сметка за защита на 

личните данни на адвокатите. Личният номер, датата и мястото на раждане, и датата на 

смъртта на адвоката не са достъпни публично. Данните от списъците се пазят за период 

от тридесет години, считано от датата на заличаване на адвоката от съответния списък.  

 

Естония 

ЕАК има регистър на колегията, който се поддържа от Борда на ЕАК. В регистъра се 

съдържат регистрационните карти и досиетата на адвокатите. Регистрационната карта 

съдържа подробна информация за всеки адвокат в т.ч. и сферите от правото, в които 

адвокатът работи. Адвокатската карта с изключение на личните данни на адвоката 

съдържащи се в нея е публично достъпна. Досието на адвоката, в което се съдържат 

всякакви документи, свързани с образованието, квалификацията и дейността на 

съответния адвокат е достъпна от трети лица, доколкото Бордът прецени, че същите 

имат достатъчно основание за достъп до досието. 

 

Нидерландия 

Всяка адвокатска колегия поддържа регистър, в който се вписват данните на 

адвокатите, вписани в нея, информация за адвоката, в т.ч. всички решения, взети от 

органите на колегията по отношение на адвоката, както и наложените му 

дисциплинарни наказания.  

Задължението за водене на регистъра е на секретаря на съвета на колегията.  

Има електронен регистър на адвокатите. По-голяма част от информацията в него е 

публично достъпна. 

В адвокатския регистър се вписва и информация за адвокатите към Касационния съд. 

Това вписване се осъществява по инициатива на адвокат, който отговаря на условията 

за това, от секретаря на Общия съвет.  

 

Румъния 

Всяка адвокатска колегия е длъжна да поддържа и актуализира ежегодно регистъра на 

адвокатите и стажант-адвокатите по азбучен ред. Регистърът съдържа информация за 

имената на адвоката, научна титла,  дата на вписване в колегията, служебен адрес, 

формата, под която адвоката упражнява професията и съдилищата, пред които адвоката 
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има право да се явява. Втората част на регистъра включва: асоциираните кантори, 

адвокатските фирми и адвокатските дружества с ограничена отговорност с информация 

за техните адреси на управление, както и съдилищата, пред които могат да се явяват.  

В началото на всяка календарна година, годишният регистър на адвокатите се изпраща 

на съдилищата, на разследващите органи, на административните органи и общините, 

както и на Националната асоциация на адвокатите в Румъния. На последната се 

изпраща и регистър на отписаните адвокатите. 

 

Франция 

Съветът на колегията поддържа регистъра на колегията. В регистъра има две секции – 

една за физическите лица – адвокати и една за юридическите лица. Отварянето на 

дъщерна кантора в района на същата колегия, се отбелязва в регистъра. В регистъра в 

специално приложение се вписват и тези адвокати, които имат кантора в района на 

колегията, но са членове на друга колегия. 

Регистърът съдържа информация и за специализацията на адвоката.  

Регистърът се публикува веднъж годишно, на 1-ви януари и се изпраща на секретарите 

на съответните съдилища. 

Адвокатите се вписват в регистъра според времето на тяхното вписване. Юридическите 

лица се вписват според датата на тяхната регистрация. 

Към колегията има и специален списък на адвокатите от ЕС и Швейцария - членове на 

колегията.  

Словакия  

Адвокатската колегия води Регистър на адвокатите, в който се вписват техните данни 

за контакт и езиците, които владеят.В регистъра могат да бъдат намерени подрегистри 

на адвокатските съдружия, на адвокатите, които са с временно ограничени права да 

упражняват професията си, адвокатите, упражняващи правна помощ осигурена от 

държавата, адвокати занимаващи се с намиране на убежища и нарушени човешки права 

и конституционните адвокати.Поддържа се списък и на практикуващите в Словакия 

чуждестранни и европейски адвокати.  

Словения 

В Словения се поддържа регистър на адвокатите на интернет страницата на 

адвокатурата. Регистърът е общ, като търсачката на конкретен адвокат е направена 

така, че да може да се избере адвокат с познания по даден чужд език, специалист в 
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дадена правна материя и регион, в който упражнява дейността си. В адвокатската 

колегия също се поддържат регистри на чуждестранните адвокати (от и извън 

Европейския съюз) с право да практикуват в Словения, адвокати със специализация, 

придобита в следствие на научна степен в даден правен клон.  

Хърватия 

На страницата на адвокатурата има регистър по колегии. В регистъра по колегии има 

регистри на адвокати, на дежурни адвокати, на служебни защитници, на защитници на 

малолетни , на адвокати дежурни в правните клиники. Всички списъци за актуални по 

периоди.  

Чехия 

Води се регистър на адвокатите. Регистърът е публичен. Уебсайтът на Чешката 

адвокатска колегия съдържа актуален списък на всички адвокати, предоставящи правни 

услуги в Чешката република, както и списък на чуждестранни адвокати, предоставящи 

услуги в територия на Европейския съюз. За лесно търсене можете да използвате една 

от търсачките на началната страница на сайта. 

Унгария 

Основно задължение на унгарската адвокатура е водене на регистър на адвокатите. 

Регистърът е публичен, онлайн. Регионалните  колегии също имат свои регистри. 

Отделно в адвокатските колегии на място всеки адвокат има досие (картон) с 51 графи, 

в които се отбелязва информация за текущия му статут. Освен служебната информация 

(за встъпване в колегията, прекъсвания, дисциплинарни наказания и други) в досието 

има лична информация, информация за правната квалификация, статут, научна степен, 

езици, които владее адвоката.  

Австрия 

 

Съществува Регистър на адвокатите във всяка федерална провинция, като вписаните в 

регистъра на адвокатите формират съответната адвокатска колегия. Ако адвокатът 

упражнява дейността под формата на дружество за партньорство, може да бъде вписан 

и в регистъра на дружествата. А регистрацията на професионалното звание „адвокат― в 

търговския регистър може да се извършва само с доказателство за съгласието на 

адвокатската камара. 
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Малта 

 

Съществува Регистър на адвокатите, който се поддържа от Камарата на адвокатите на 

Малта. 

 

Литва 

 

Съществува Списък на лицата, признати като адвокати, който се води от Адвокатурата 

на Литва. След това се съставя досие на адвоката, в което се съдържат всички 

документи, свързани с неговата дейност. 

 

Латвия 

 

Съществува Регистър на заклетите адвокати, помощник-заклетите адвокати се водят 

към съответната колегия. 

 

Ирландия 

 

За солиситърите съществува Регистър на солиситърите, поддържан от Юридическото 

общество на Ирландия. За баристърите съществува Регистър на практикуващите 

баристъри, поддържан от Адвокатския съвет. Криминално престъпление е, ако някой 

практикува като баристър без да му е вписано името в регистъра. Законът за 

регулирането на правните услуги за 2015 г. създава нов Независим Регулаторен орган 

на независимите правни услуги за регулиране на всички правни практикуващи (т.е. 

солиситъри и баристъри). 

 

ОБЩО за всички 

 

Анализ: Анализът показва, че във всички страни има регистър на адвокатите, като в 

някои от тях има и регистър на юридическите лица, чрез които адвокатите упражняват 

дейността си.  Обемът от информацията, която се вписва в регистрите е различен в 

отделните държави. Почти навсякъде регистрите са публични, като е ограничен само 

достъпа до част от информацията (например личните данни на адвоката).  
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III. Права и задължения на адвоката 

 

1. Взаимоотношения с институции, съд, с клиенти – договори,  

ХОНОРАРИ – адвокатски възнаграждения  

Белгия 

Адвокатите имат право да пледират пред всяка юрисдикция на територията на Белгия с 

изключение на Касационния съд, пред който могат да пледират само някои адвокати. 

Само адвокати в Белгия могат да пледират (осъществяват процесуално 

представителство) пред съд.  

Адвокатът е длъжен да информира клиента си за възможността да използва медиация, 

спогодба или друг начини за извънсъдебно решаване на спора.  

Адвокатът се явява по дела като пълномощник, без да се налага да доказва 

упълномощаването си, освен когато законът изисква изрично упълномощаване. 

Хонорарът на адвоката се определя свободно, по договаряне между страните, като 

адвокатът трябва да се придържа към принципа на умереност на хонорара. 

Естония 

За да предостави правни услуги на клиента, адвокатът или адвокатското дружество 

сключва с клиента договор, в който се съдържа името на адвоката, който ще предостави 

правните услуги, правомощията, които се дават на адвоката и задълженията, които 

същият поема, както и формата и размера на адвокатското възнаграждение. Договорът 

се подписва от клиента, адвоката или управителя на адвокатското дружество, както и от 

адвоката, който ще осъществи правната помощ. В случай, че услугата ще се осъществи 

от помощник-адвокат под наблюдението на патрон адвокат, това трябва да бъде 

посочено изрично в договора. 

Договорът между адвоката и клиента може да бъде и устен с изключение на случаите 

на защита в наказателно производство, представителство пред съд или друга 

институция.  
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Адвокатското възнаграждение се договаря свободно между страните и може да бъде 

определено по различен начин: на час; твърда сума или пропорционално на 

постигнатия резултат.  

 Клиентът е длъжен да покрие разходите на адвоката, свързани с осъществената услуга. 

Адвокатът е длъжен да информира клиента за всички разходи, свързани с 

осъществяваната услуга. 

Адвокатът е длъжен да издаде на клиента фактура за възнаграждението си и 

извършените разходи, като тези две пера следва ясно да са отделени във фактурата. 

Нидерландия 

Изискванията към отношенията адвокат-клиент са уредени в Кодекса за поведение на 

адвокатите от 2018. В самия закон за адвокатите липсват такива подробни правила.  

Адвокатът трябва да предоставя своите услуги с необходимата грижа за интересите и 

правата на клиента, имайки предвид и специалния характер на отношенията адвокат-

клиент.  

Между адвоката и клиента се сключва договор, към който е приложима Глава 7, книга 

7 от Нидерландския Граждански кодекс (Burgerlijk Wetboek, ―DCC‖). 

Адвокатът трябва лично да осъществи услугата, за която е нает. Той може, след 

консултация с клиента, да наеме и други адвокати, които да го подпомагат при 

осъществяване на услугата, както и помощен персонал.  

Ако между адвоката и клиента съществува разногласие по отношение това как трябва 

да бъде воден случая и този спор не може да бъде решен по взаимно съгласие, 

адвокатът трябва да се оттегли от случая.  

Ако адвокат реши да се оттегли от даден случай, той трябва да го направи по начин, 

който да засегне клиента във възможно най-малка степен.  

Адвокатът е длъжен да информира клиента за всяка важна информация, факти и 

договорки, които имат връзка със случая. За да бъдат избегнати спорове, той е длъжен 

да предостави на клиента важната информация и постигнатите договорки в писмена 

форма.  
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Адвокатът трябва да определи за труда си разумен хонорар. Адвокатът трябва да се 

увери, че клиентът разбира и е приел договорките за адвокатския хонорар, разходите, 

свързани с осъществяване на адвокатската услуга и начина на тяхното заплащане. 

Ако адвокатът установи, че реалният хонорар и разходи са значително по-високи от 

предварително дадената информация за тях на клиента, той трябва да уведоми клиента 

за това.  

Румъния 

Адвокатът подпомага и представлява клиента на основание писмен договор с 

достоверна дата, вписан в официален регистър. Договорът може да бъде изменян или 

прекратяван по взаимно съгласие на страните или едностранно при наличие на 

законовите предпоставки за това. Едностранното прекратяване на договора за правна 

помощ от страна на клиента не е основание за отказ да бъде заплатено адвокатското 

възнаграждение за осъществените до момента услуги, както и за направените от 

адвоката разноски.   

В случаите, когато правните услуги се предоставят от адвокатска фирма или адвокатско 

ООД, в договора трябва да бъде посочено изрично името(ната) на адвоката(ите), които 

ще осъществят услугата.  

Франция 

Адвокатът подпомага и представлява клиента в производство пред съд, пред всякакви 

администрации или други лица, на които е възложено осъществяването на публични 

функции без да е необходимо да представя за целта изрично писмено пълномощо, 

освен в случаите, в които законът изрично изисква такова.   

В случаите в които законът изисква адвокатът да бъде изрично упълномощен, то 

пълномощното следва да бъде изрично и не може да бъде генерално. Писменото 

пълномощно следва да съдържа целта и характера на упълномощаването, срока, други 

условия и модалитети, както и дължимото възнаграждение. 

Адвокатът не може да се разпорежда с имущество на довереника си, освен ако това не е 

уговорено изрично писмено.  

Адвокатът е длъжен да информира клиента за начина на определяне на адвокатския 

хонорар и периодично го информира за неговата стойност и необходимостта от 

промяната му. Адвокатът информира клиента и за необходимите разходи, такси и 

разноски, които могат да възникнат. Освен, ако не се касае за случай на спешност или 
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непреодолима сила, адвокатът е длъжен да сключи с клиента писмен договор за правна 

помощ, в който се уточнява адвокатското възнаграждение или начина на неговото 

определяне, както и разходите, които могат да бъдат предвидени. 

Австрия 

Клиента сключва договор за юридически услуги с адвоката за извършаване на 

определени действия, а не за резултат. Адвокатските услуги се заплащат независимо от 

резултата. 

На адвокатите е абсолютно забранено да начисляват комисионни или посреднически 

такси. 

Адвокатите имат право сами да договарят хонорарите си с клиентите, като може да 

бъде почасово или фиксирана сума, като заплащането зависи от извършваните 

действия. 

Ако хонорарът не бъде договорен изрично, се приема, че въз основа на тарифата в 

Закона за тарифата на адвокатските хонорари (Rechtsanwaltstarifgesetzes) и Общите 

критерии за адвокатските хонорари (Allgemeine Honorar-Kriterien) е договорено 

справедливо възнаграждение. 

 

Малта 

 

Адвокатът подписва пълномощно и сключва договор с клиента в който се уговаря 

адвокатския хонорар. 

 

Литва 

 

Клиента се договаря относно извършването на адвокатските услуги с адвоката 

посредством сключването на договор. Счетоводството и съхраняването на тези 

договори се извършват на работното място на адвоката или на местонахождението на 

професионалната общност на адвокатите.  

 

При изпълнение на задачите в съответствие с договореното или назначението, 

адвокатът представя договор за представяне на адвокатски услуги или извлечение от 



 
 
  
 
 
 
    
 

Проект № BG05SFOP001-3.003-0135, с наименование „Българската адвокатура – силна и обновена‖, 

който се финансира по Оперативна програма „Добро управление― по Процедура BG05SFOP001-3.003 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Граждански контрол върху реформата в 

съдебната система― 

 

 

този договор, адвокатски ордер в наказателното производство или решение за 

предоставяне на гарантирана държавна правна помощ. 

Ако се представя извлечение от договора, той трябва да съдържа:  

1) името, името на адвоката; 

2) адвоката да си напише име (само първа буква) и фамилия, или само фамилия, 

и да напише ―адвокатска кантора‖, и името на местността, където се намира неговата 

адвокатска кантора; ако адвоката действа в партньорство, трябва да напише фамилиите 

на другите адвокат, и накрая думите ―и партньори‖, или името на професионалната 

общност на адвокатите; 

3) дата на договора за предоставяне на правни услуги и извлечение от договора; 

4) какви правомощия се предоставят, посочва се подзащитния или 

представляваното лице; 

5) Подпис на адвоката. 

 

Латвия 

Заклетите адвокати или офисите на клетвата се договарят писмено с клиента относно 

начина, по който се води делото. Споразумението включва: 

1) страните - клиентът и доставчикът на правна помощ; 

2) вида на правната помощ; 

3) възнаграждението на заклет адвокат или процедурата за изчисляването му; 

4) реда за изплащане на възнаграждение; 

5) заклети адвокати, които ще предоставят правна помощ, ако споразумението 

е сключено от службата на клетва адвокати. 

Когато предоставя правна помощ, заклетият адвокат има право: 

1) да защитава и представлява лицето, поискало правна помощ, и неговите права 

и правни интереси във всички съдилища, прокуратури и институции за досъдебно 

разследване, както и във всички държавни и местни държавни институции, както и в 

други институции, организации и компании (предприятия); 

2) да събира доказателства, като също така изисква всички документи, 

необходими за предоставянето на правна помощ, от държавни и местни държавни 

институции, както и от други институции, организации и фирми (предприятия), които 

трябва да издадат тези документи или копия от тях и да предоставят на адвокат 

възможността да се запознаят с тях, както и в съответствие с предписаните от закона 

процедури във връзка с предоставянето на правна помощ за получаване на експертно 

становище по въпроси, които изискват съответни знания; 
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3) да се запознае с нормативните актове и отделните актове на държавни и 

местни държавни институции, съдилища, прокуратури и институции за досъдебно 

разследване, с друга информация, свързана с предоставянето на правна помощ, както и 

да получат копия от тези документи. 

Заклетите адвокати предоставят правна помощ на всяко лице по граждански дела, 

административни дела или в други случаи, определени от закона, в други случаи по 

споразумение с клиенти или в случаите, посочени в този закон - от името на 

Латвийския съвет на заклетите адвокати или старши заклети адвокати. 

По наказателни дела заклетите адвокати се задължават да защитават лица, които имат 

право на защита и осъдени, представляват жертви и предоставят правна помощ на 

всяко лице в наказателното производство. 

Клиентът може да възложи на заклет адвокат да води делото си изцяло до неговото 

приключване или да го упълномощи само да изпълнява определена задача. Не е 

забранено допускането на няколко заклети адвокати по едно и също дело. 

Заклетите адвокати не могат да отказват да изпълнят сключеното споразумение или 

дадената задача, без да посочват мотивирани причини. Заклетите адвокати сключват 

писмено споразумение с клиента относно поемането на дело и размера на съответното 

обезщетение. Клиентът може по всяко време да наеме друг заклет адвокат вместо един 

заклет адвокат или сам да поеме случая, като възстановява разходите на адвоката за 

извършената от него работа в съответствие с писмено споразумение. 

Забранено е заклетият адвокат да купува или придобива по друг начин правата на 

упълномощаване на лица в техните случаи не само от негово име, но и по такъв начин, 

сякаш е придобил тези права за други лица. Всички сделки от този вид ще се считат за 

невалидни.  

Забранено е залагането или обременяването по друг начин на акционерния капитал на 

офиса на заклет адвокат с вещни права. 

Заклетите адвокати водят записи на случаите на клиенти в съответствие с процедурите 

и под контрола на Латвийския съвет на заклетите адвокати. 

Заклетият адвокат не може да се яви в съда като повереник на своите възходящи и 

низходящи роднини, съпруг/а, истински братя и сестри, както и братя и сестри на 

бащата или майката. 

Заклетият адвокат не може да бъде съветник и попечител на двете страни 

едновременно, нито да прехвърля едно и също дело от едната страна на другата. 

Заклетият адвокат не може да поема задълженията на дадено дело или обвиняем, ако в 

този случай неговият съпруг, роднина на неговия съпруг действа като съдия или 

длъжностно лице, пряко разследващо случая, без ограничение на степента, но в 

странични линии в първите три градуса или поклонение в две степени. 
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Заклетият адвокат не може да разкрива тайните на своя клиент не само по време на 

воденето на делото, но и след освобождаване от воденето на делото или след 

приключване на делото. Той трябва също така да гарантира, че тези изисквания се 

спазват в работата на неговия персонал. 

 

Ирландия 

 

Между клиента и адвоката (солиситър или баристър) могат да сключат писмен договор, 

в който се уговаря плащането на адвокатския хонорар, начина на плащане, всичките 

правни разходи, които са или могат да бъдат платими от клиента на адвоката за 

юридическите услуги относно материята или случая с който адвоката е ангажиран. 

Адвокатът (солиситър и баристър) след получаването на инструкции от клиента, трябва 

да издаде на клиента известие, в което е описано така, че клиента да го разбере: 

1) Описание на всички разходи, които ще бъдат нужни за разрешаването на 

проблема, за който е ангажиран адвоката; 

2) Ако не може да се посочат всички разходи, да се посочи тогава основата, 

върху която се изчисляват тези разходи. 

3) Посочва се размера на ДДС, който ще бъде начислен по отношение на 

сумите; 

4) Съдържа декларация на адвоката, че ако му стане известно за включване на 

нови разходи, незабавно ще уведоми клиента. 

5) Съдържа декларация, че ако материята или случая изисква ангажирането 

на практикуващ баристър, то солиситъра няма да наема такъв, без предварително да 

уведоми клиента за това. 

6) ако въпросът, който е предмет на известието, включва или вероятно ще 

включва съдебни спорове, то се очертава работата, която трябва да се извърши по 

отношение на всеки етап от процеса, предмета на съдебни спорове и разходи или 

вероятни разходи или основа на изчисляване на разходите, свързани с всеки такъв 

етап, включително вероятността за ангажирането на практикуващ баристър, 

експертни свидетели или доставчици на други услуги. 

 

Адвокатът представя сметка на разходите, заедно с която и описание на процедурата по 

която може да я обжалва ако не е съгласен със сметката. 

Словакия 

За действията си като адвокати, лицата сключват договори с техните клиенти. С 

договорът страните уговарят услугите, които адвокатът ще предостави. Адвокатът е 

длъжен предварително да уведоми клиента за цените на услугите. Адвокатът може да 
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получи авансово плащане за извършваните услуги.  Адвокатът не може да сключва 

договори с клиенти ако вече е консултирал страните в друго качество; ако негови 

интереси, интерес на членове на семейството и други близки са противни на интересите 

на клиента; ако член на неговата юридическа практика съветва противна страна в 

спора; ако поради отсъствие или служебна ангажираност не може да изпълнява 

постоянно служебните си ангажименти. Адвокатите са длъжни да пазят тайна и да 

охраняват личните данни на клиентите си. Адвокатите имат право да водят видео и 

аудио записи на разговорите с клиентите си, ако предварително са ги информирали за 

това. Адвокатите могат сами да търсят свидетели по делата, които водят и да ги 

разпитват за фактите и обстоятелства , които им са известни. 

Адвокатът може да превъзлага изпълнението на договора на друг адвокат само със 

съгласието на клиента си.  

Словашките адвокати имат право да участват като свидетели при сключването на 

договори, като удостоверяват техните дати, подписи и съдържание и лицата, които са 

сключили договорите. Адвокатите включително имат право да подписват и 

свидетелстват на договори за прехвърляне на право на собственост. В горните случаи 

адвокатите полагат подпис и печат, съдържащ служебен регистрационен номер от 

Словашката адвокатска колегия. 

Словения 

Адвокатът е свободен да избира клиентите си и да извършва за тях всякакви правни 

услуги и представителство пред съд. Адвокатът не може да откаже защита на клиент 

ако е служебно назначен от съда, освен ако има важна причина за това, например ако е 

близък негов роднина или ако работи за противната страна в процеса или него колега 

от офиса, в който работи,  защитава такава противна страна. Адвокатът е длъжен да 

пази тайните на клиента си. В тази връзка, в Словения е определена много строга 

процедура за обиск на кантора и разпит на адвокат. Това става само с разрешение на 

тричленен състав от съдии от Върховния съд. За действията си като пълномощник 

адвокатът от Словения сключва договор за правна помощ и пълномощно. Последното 

може да бъде оттеглено по всяко време, като адвокатът не е задължен да връща 

пълномощното на клиента си, но последният е задължен да се подпише и да декларира, 

че пълномощното е оттеглено на екземпляра на адвоката. Ако интересите на клиента 

могат да бъдат нарушени след оттеглянето на пълномощното, адвокатът е задължен да 

упражнява представителство още един месец, до намиране на друг адвокат. Адвокатът 
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следва да върне всички оригинални документи на клиента, без онези, които 

представляват негов авторски труд.  

Хърватия 

Адвокатите са задължени да упражняват професията си последователно, систематично 

и продължително. Задължени са да осъществяват правна помощ, но имат и право да 

откажат такава в случаите , определени от закона, като това да са адвокати на 

противната страна, колега от същият офис да е адвокат на противната страна, страната 

да е близък роднина, да е бил съдия, прокурор по същото дело. За осъществяване на 

представителна власт адвокатът се нуждае от пълномощно. Пълномощното подлежи на 

оттегляне, като в този случай, адвокатът трябва още 30 дни след оттеглянето да приема 

неотложни ангажименти по защитата на лицето. В този случай адвокатът връща всички 

документи на клиента.  

По принцип адвокатът е задължен да пази клиентско досие 10 години. Всички 

документи, които адвокатът съставя по работа трябва да са подписани и подпечатани от 

него, а ако е в съдружие печатът трябва да е на съдружието. Адвокатът не може да бъде 

подведен под отговорност за изразено мнение, не може да бъде разследван, освен ако 

няма разрешение на съд, взето в състав от 3-ма съдии. Ако се извършва обиск на 

кантората му, първо се уведомява колегията, после се дава разрешение от съдия.  

Чехия 

Задълженията на адвокатът към клиента са: Да защитава и налага правата и законните 

интереси на клиента и да следва инструкциите на клиента, като законните интереси на 

клиента имат предимство пред собствените интереси на адвоката ; Адвокатът може да 

откаже правна помощ, например ако смята, че няма достатъчно познания в областта 

или здравето му не му позволява или ако взаимоотношенията с клиента ще навредят на 

други негови клиенти представлявани от същия адвокат; Адвокатът е длъжен да пази 

тайна относно всички известни му факти във връзка с предоставянето на правни 

услуги; При възникнали пречки пред адвокатската му дейност, адвокатът трябва да 

назначи друг адвокат, който да го замества; Адвокатът не е упълномощен да проверява 

истинността или пълнотата на фактите, предоставени му/й от клиента. При завършване 

на предоставянето на правни услуги, адвокат се връща при клиента или представителя 

на клиента всички значими документи, свързани със случая и поверени му от клиента 

или произтичащите от делото, без ненужно забавяне. 
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Интересно е уреден въпроса с безплатната правна помощ от адвокат. 

Адвокатът е длъжен да уведоми клиента си, че има право на безплатна помощ ако 

средния му месечен доход не надвишава, за периода на 6 календарни месеца, 

предхождащи подаването на заявлението за помощ, три пъти жизнения минимум за 

един физическо лице или лица, оценени съвместно със заявителя съгласно закона.  В 

този случай такъв човек има право на правна консултация най-малко 30 минути и до 

120 минути правна консултация за всяка календарна година; всеки започнати 30 

минути правна консултация се включват в общия годишен срок. След подаване на 

заявление до адвокатурата, тя му назначава адвокат от списък на адвокати, които 

предоставят такава правна помощ.  

Адвокатът е длъжен да пази професионална тайна относно всички известни му факти 

във връзка с предоставянето на правни услуги. Задължението на адвоката за 

професионална тайна може да бъде отменено само от неговия клиент и, след смъртта на 

клиента или прекратяване на съществуването, наследник на клиента. Адвокатът не 

може да се позовава на задължението за професионална тайна в дисциплинарно 

производство или срещу друг адвокат, определен от председателя на Надзорния съвет, 

за да подготви разследване дали е дисциплинарно наложено е извършено престъпление. 

Адвокатът не може да разчита на задължението за професионална тайна, когато 

изпълнява задължения по специално законодателство срещу легализацията на облаги от 

престъпление и финансиране на тероризъм. Други задължения на адвокат към клиент 

са изброени подробно в Кодекса за поведение , от които е задължителен за адвокатите.  

Унгария 

Отношенията между клиент и адвокат са подробно регламентирани в целия закон. 

Ударение е поставено на дължимата конфиденциалност от страна на адвоката към 

документи, думи и действия на клиентите. Адвокатът е длъжен да пази в тайна всяка 

информация, която му е поверено като няма право да споделя дори такава информация , 

която счита за неистинна. В случай, че адвокатът има служители, той не е ограничен и 

може да споделя информация с тях. При дисциплинарни производства, съставите на 

дисциплинарните комисии и служителите на адвокатурата също се обвързват с тайните 

на клиента на адвоката.  За извършваните действия адвокатите получават пълномощно. 

В пълномощното са определени правата на упълномощения адвокат. Няма проблем 

пълномощното да се оттегля, като няма изискване адвокатът да продължи да изпълнява 

някакви действия и след прекратяване на пълномощията. Всички документи, които 
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адвокат предоставя на клиент като правно становище, съдебни документи и други 

трябва да са номерирани и подписани от адвоката и удостоверени с релефния му печат. 

Документите могат да се прехвърлят на електронен носител като се удостоверяват за 

вярност с хартиения еквивалент чрез електронен подпис на адвоката. Адвокатът е 

длъжен да пази всички поверени му документи и такива създадени от него за някакъв 

случай до 10 години от създаването им.  

Полша  

В Полша възнаграждението в отделните случаи се определя чрез споразумение между 

адвоката и клиента в съответствие със законодателството. Следните фактори могат да 

бъдат взети предвид: 

- Сложност и обхват на правния въпрос; 

- Време, необходимо за правилното изпълнение на възложена задача; 

- Опит и професионални умения на адвоката; 

- Срокове; 

- Ниво на спешност; 

- Други фактори. 

Съгласно разпоредбите на Министъра на правосъдието относно таксите за адвокатски 

услуги при определяне на възнаграждението трябва да бъде взето следното: 

- Сложността и вида на делото; 

- Работата, необходима за завършване на делото. 

При специални дела, в зависимост от материалното и семейното положение на клиента, 

адвокатът може да определи възнаграждение, по-ниско от посоченото в Закона за 

съдебните разходи по граждански дела. По принцип загубилата страна плаща разходите 

за съдебното производство, като сумата, присъдена от съдията за представителството, 

осигурено от адвоката, трябва да бъде в границите, определени в разпоредбите на 

Министъра на правосъдието относно таксите за адвокатски услуги от 28 септември 

2002 г. Следователно (съгласно параграф 2), таксата не може да превишава 

минималната ставка, умножена по шест, или стойността на предмета на съдебния спор. 

Размерът на таксата зависи и от естеството и целите на делото и фазата на 

производството (глави от 2 до 5 на разпоредбите определят минималните такси за 

различните дела). 
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Разноските по съдебните спорове включват съдебни разходи, разходи за подготовка на 

съдебния процес и действия, предприети от адвоката за представляване на клиента 

(включително такси за правни консултации и правна защита). 

 

Съгласно общото правило загубилата страна трябва да плати всички обосновани 

разходи, направени от спечелилата страна, с цел запазване на интересите на 

последната, освен ако не е предвидено друго. Спечелилата страна обаче трябва да 

изчака до произнасяне на решението преди тези разходи да могат да бъдат 

възстановени. Въпросът за разходите се решава в последната фаза на съдебното 

производство, точно преди окончателното решение. Разходите, подлежащи на 

възстановяване, са посочени в полския Граждански процесуален кодекс (членове 98—

110). По-конкретно възстановяемите разходи включват: разноски за съдебен процес, 

транспорт, разноските за адвокат. 

 

Адвокатът е длъжен да пази книжата по делата, по които е бил повереник или 

защитник, в продължение на 5 години от приключването им. 

Адвокатът може да притежава електронен подпис за електронна идентификация, чрез 

който може да подписва всеки документ, като той ще има същата сила и валидност, 

както при саморъчен подпис на хартия. 

Дания 

Адвокатските възнаграждения не са регулирани, тъй като това противоречи на 

законодателството за защита на конкуренцията в Дания. Обикновено размерът им се 

изчислява по фиксирана часова ставка и се определя от времето, което адвокатът е 

отделил по случая. В зависимост от договора между адвоката и клиента материалният 

интерес, видът на делото или юрисдикцията също могат да бъдат част от формирането 

на адвокатското възнаграждение.   

  

Адвокатите могат да искат само разумно възнаграждение за своята работа
3
. Адвокатите 

са длъжни да информират писмено клиентите си за размера на дължимото 

възнаграждение и за основните елементи, включени в него, както и да обосноват 

всички последващи изменения.  

 

Индикативни тарифи за размерите на адвокатските възнаграждения се приемат 

съвместно от председателите на Източния апелативен съд (Østre Landsret) и Западния 

                                                           
3 § 126, ал. 2 от Закона за правораздаването. 
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апелативен съд (Vestre Landsret) на Кралство Дания и се публикуват на интернет 

страниците на съда и адвокатската колегия. 

ДДС: Адвокатските услуги подлежат на облагане с ДДС. Данъчната ставка в 

Дания е 25 %. 

Присъждане на разноски 

По граждански дела загубилата страна заплаща разноските на спечелилата страна. При 

частично уважаване на иска разноски се присъждат на двете страни съразмерно на 

уважената, респ. отхвърлената част на иска. В този случай съдът може да постанови, че 

нито една от страните не заплаща съдебни разноски на другата страна. При специални 

обстоятелства съдът може да реши, че загубилата страна не трябва да плати разноските 

на спечелилата страна или че трябва да плати само част от тях. Присъждат се 

единствено разноските, които са били необходими за правилното провеждане на 

производството.  

Отношения със съда 

Адвокатът заема специална позиция в съда и трябва да изпълнява задълженията си с 

необходимото уважение към съда. 

Дигитална комуникация със съда 

Съдилищата на Дания използват предимно цифрова комуникация с адвокатите и 

другите участници в съдебната система, която се осъществява чрез обикновена 

електронна поща, защитена поща (имейл със сертификат) и публична цифрова поща 

[borger.dk, fortr.dk или e-Boks]. Документите се подават в електронен формат без да е 

необходимо да носят оригинален подпис на страната или нейния адвокат. Съдът може 

да постанови, че документът трябва да бъде снабден с оригинален подпис, когато бъде 

открита причина за това.  

Отношения с насрещната страна  

Адвокатът е длъжен да спазва принципа на процеса и преговорите. Принципът 

предполага, че не може без предварително или едновременно уведомяване на 

насрещната страна и нейния адвокат, ако е представлявана от такъв, да се свърже със 

съда или друга юрисдикция или да им представи молби и документи. Това важи и 

когато делото е заведено чрез портала за електронни съдебни дела (www.minretssag.dk). 
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Неизпълнението на това задължение е нарушение на етичните правила и води до 

ангажиране на дисциплинарната отговорност на адвоката. 

Отношения с други органи и институции 

Адвокатът трябва да изпълнява задълженията си с необходимото уважение към всички 

лица и органи, с които контактува по повод защитата на правата и интересите на 

клиента. 

 

Италия  

Възнаграждението, дължимо на адвоката в Италия, обикновено се договаря в писмена 

форма по време на възлагане на професионалната задача. Възможно е да се уговори 

точен размер или процент върху стойността на сделката. Споразумението, обаче, с 

което адвокатът договаря изцяло или частично обезщетение, върху актива, който е 

предмет на услугата или съдебното дело не е допустимо.  

Адвокатите са длъжни да спазват принципа на прозрачност, да уведомят клиента си за 

нивото на сложност на услугата или делото, както и цялата информация за всички 

разноски, като се прави разлика между такси, разходи, включително еднократни 

плащания и професионално възнаграждение.  

В Италия, на всеки две години министърът на правосъдието, по предложение на НАС 

приема с указ, параметри (тарифа), които се прилагат, когато към момента на 

назначаването и в впоследствие, възнаграждението на адвоката не е определено в 

писмена форма или липсва консенсус, при приключване на съдебно производство, 

както и в случаи, в които професионалната услуга се предоставя в интерес на трети 

страни или за официални услуги предвидени в закон. Параметрите са формулирани по 

такъв начин, че да благоприятстват прозрачността и да улесняват определянето на 

дължими хонорари за професионални услуги.  

Когато един спор, предмет на съдебно или арбитражно дело се реши посредством 

споразумение, взето под каквато и да е форма, страните солидарно са задължени да 

заплатят разходите на всички наети адвокати, които са изпълнили своето 

професионално действие през последните три години и които все още имат да взимат 

хонорар от клиентите, освен ако изрично не се откажат да получат солидарното 

възнаграждение. 

При липса на съгласие между адвоката и клиента, всеки един от тях може да се обърне 

към Съвета на местната адвокатска колегия, която да се опита да ги помири. При липса 
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на споразумение, Съветът, по писмено искане на неговия член може да изрази 

становище относно основателността на иска на адвоката, във връзка с изпълнената 

работа. 

Освен възнаграждение за професионалната си дейност, на адвоката се дължи, както от 

клиента, в случай на договор, така и при приключване на съдебното производство, 

освен възстановяване на реално направените разходи и всички такси и разноски, 

евентуално платени предварително в интерес на клиента, така и една сума за 

възстановяване на твърдите разходи, чийто максимален размер е определен в указа, 

посочен по-горе, заедно с критериите за определяне и документиране на тези 

действителни разходи. 

Разходи свързани със съдебните производства и присъждане  

Правилата, регламентиращи категориите и процедурите за разходи за съдебни 

производства, включително правна помощ, са изчерпателно изложени в Указ на 

президента № 115 от 30 май 2002 г. (Официален вестник № 139/2002), последно 

изменен със Законодателен указ № 24 от 7 март 2019 г. (Официален вестник № 72 от 26 

март 2019 г. за разширяване на правната помощ, за да обхване издирваните лица, обект 

на производство за изпълнение на европейска заповед за арест), съдържащ 

Консолидирания текст за съдебните разноски (членове 74 до 145, и по-специално 

общите разпоредби на членове 74 до 89, Специални разпоредби относно правната 

помощ в граждански, административни, одиторски и данъчни производства, членове 

119 до 145).  

Стандартно, всяка страна трябва да поеме разходите за образуване на съдебно 

производство (държавната такса върху цената на иска), разноски за процесуални 

искания, документи, които попълва или изисква, (например такси за експертни 

становища и експертизи от вещи лица и др.). Когато страната има право на правна 

помощ, държавата поема разходите. 

Критерии за присъждане на разноски 

В съответствие с общия принцип, изложен в член 91 от Гражданския процесуален 

кодекс на Италия, съдът осъжда загубилата страна да възстанови разходите по 

производството, направени от спечелилата страна като част от решението. Съдът има 

правомощия да присъди частично или изцяло разноските, като се вземе предвид 
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общият резултат от спора и степента на основателност на иска.Решението може да бъде 

оспорено. 

Португалия  

Хонорарите на адвокатите в ПАК не са регулирани – те се определят по споразумение с 

клиента. Адвокатските възнаграждения трябва да съответстват на адекватно 

икономическо обезщетение за действително предоставяните услуги, които могат да 

бъдат под формата на фиксирано възнаграждение. При липса на предварително 

писмено споразумение, адвокатът представя на клиента съответната сметка с разбивка 

на предоставяните услуги. При определяне на хонорара, адвокатът трябва да вземе 

предвид значението на предоставяните услуги, трудността и неотложността на въпроса, 

степента на интелектуална креативност на услугата, получения резултат, прекараното 

време, отговорностите и други комплекси професионални услуги.  

В Португалия е забранено адвоката да сключва квоти litis pacts. ( чл. 106 от Устава). 

Пактът Quota litis означава споразумението между адвоката и неговия клиент преди 

окончателното приключване на делото да договорят такса ‗резултативност‘ (зависи 

изключително от резултата), постигнат по въпроса и по силата, на което клиентът се 

задължава да изплати на адвоката част от получения от резултат, независимо дали се 

състои от парична сума или друга стока или стойност. Споразумението, което се състои 

в предварително определяне на размера на хонорарите, дори и в процент, според 

стойността на въпроса, поверен на адвоката или за което, в допълнение към таксите, 

изчислени по други критерии, не представлява пакт квота litis. В допълнение, забранено 

е адвокат да споделя с клиента си присъдени хонорари, като комисионна или друга 

форма на обезщетение, освен с адвокати, стажанти и адвокати, с които той си 

сътрудничи или които са си сътрудничили с него. 

Разходи свързани със съдебните производства и присъждане  

Съгласно условията на член 529 от Португалския граждански процесуален кодекс 

(Código de Processo Civil), разходите и разноските, свързани със съдебното 

производство, се състоят от: съдебни такси; свързани със случая разходи; разноски на 

страните. Съдебните такси трябва да бъдат платени от всяка от участващите страни, за 

да започне съответното съдебно производство. Съдебните разноски се изчисляват в 

съответствие със стойността или сложността на иска съгласно условията на 

Португалския регламент за съдебните разноски (Regulamento das Custas Processuais) и 

на таблиците, приложени към тези регламенти. Съдебните такси се изразяват в 

„разчетни единици― (unidades de conta - UC), както е посочено в член 5 от Регламента за 

съдебните разноски. До края на 2021 г. стойността на 1 (една) разчетна единица е 

определена на 102,00 евро. Тази сума може да се промени с течение на времето. 
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Разходите, свързани с делата, са тези, направени в съдебното производство (вещи лица, 

експерти, преводачески услуги и др.), както са поискани от страните или се разпоредят 

от съда. (Член 16 от Правилника за съдебните разноски). Разходи на страните са 

сумите, похарчени от всяка от страните при разглеждане на съдебното дело. (вкл. 

адвокатския хонорар). В португалската практика, в общия случай, съдебните разноски 

се поемат от загубилата страна в процеса, съгласно условията на член 26 от Правилника 

за съдебните разноски, като има и изключения.  

Белгия 

В Белгия хонорарите на адвокатите се определят свободно по споразумение с техните 

клиенти. Начинът за определяне на възнагражданието може да бъде различен: твърдо 

възнаграждение, определено първоначално и включващо всички разходи, свързани с 

адвокатската услуга; резултативен хонорар; възнаграждение на час или като 

комбинация от тези начини. Допълнително може да бъдат определени и по-високи 

коефициенти в случаи на извънреден труд в извънработно време или спешност. Който и 

от тези начини да избере, адвокатът има задължение да информира подробно клиента 

си за това как се определя размерът на възнаграждението. Негово задължение е да 

информира детайлно клиента, доколкото това е възможно и предвидимо, за всички 

разходи, свързани с предлаганата услуга, в това число административните разходи на 

адвоката, съдебните разходи, разходите по изпълнението и т.н. 

По отношение на резултативния хонорар действат няколко принципа. Така например 

адвокатите могат да определят възнаграждението си като процент от 

присъденото/събрано вземане; на база възходящ процент в зависимост от резултата;  

чрез заплащане на допълнително възнаграждение наред с първоначално определеното и 

т.н. За този начин на пределяне на възнаграждението важат и няколко ограничения. На 

първо място, това е принципът, залегнал в чл. 446ter от Процесуалния кодекс, съгласно 

който хонорарът на адвоката не може да бъде уговорен единствено в зависимост от 

резултата. Освен това страните не могат да уговарят, че хонорар няма да бъде платен в 

случай, че адвокатът загуби делото. 

От 1 януари 2015 година по отошение адвокатските възнаграждения се прилага нов 

режим и те (с много малки изключения) подлежат на облагане с ДДС (TVA) в размер на 

21%.  

В случаите, когато определният хонорар излиза извън рамките на разумното 

възнаграждение за подобна дейност, Съветът на адвокатската колегия, вземайки 

предвид важността на случая и характера на предоставените услуги, може да осъществи 

контрол и да разпореди връщане на част от платеното от клиента възнаграждение. Този 
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контрол може да бъде упражнен независимо от възможността клиентът да потърси 

своите права пред съд или арбитраж, ако е уговорен такъв. Освен чрез дисциплинарен, 

съдебен или арбитражен контрол, клиентът в качеството си на потребител на 

адвокатска услуга може да отнесе спора до Омбудсмана на съответната колегия, 

призван да решава потребителски спорове между адвокати и техните клиенти. 

 

Естония 

Хонорарите на адвокатите в Естония не са регулирани – те се определят по 

споразумение с клиента. Съгласно §60(3) от Закона за адвокатурата, ЕАК няма право да 

поставя каквито и да е ограничения на адвокатските възнаграждения. Адвокатът или 

управителят на адвокатската кантора прави първоначална ценова оферта на клиента и 

обяснява как са формирани цените. Клиентът възстановява необходимите разноски, 

направени от адвоката или управителя на адвокатската кантора за предоставянето на 

правните услуги. 

Адвокатът е длъжен да уведоми клиента си за всички действия по предоставянето на 

правни услуги и за всички свързани с това разноски.  

Адвокатското възнаграждение може да бъде определено като заплащане на час или 

като фиксирана сума. По споразумение с клиента може да бъде уговорено 

възнаграждението да бъде определено в зависимост от резултата от предоставените от 

адвоката услуги, както и в зависимост от други условия. 

Клиентът заплаща на адвоката въз основа на издадена фактура, в която ясно са 

разграничени възнаграждението за адвокатската услуга и разходите, свързани с 

осъществяването на услугата. В случай, че клиентът намира възнаграждението на 

адвоката или разходите, свързани с предоставяне на услугата завишени или 

неоправдани, тя/той може да направи оплакване за това пред Съда на честта на ЕАК. 

Ако в решение на съда относно разпределението на процесуалните разноски се 

постановява, че страна по производството е длъжна да поеме разноските за 

процесуален представител или защитник на друг участник в производството, размерът 

на разноските, определен от съда, трябва да е обоснован и да не превишава равнището 

на необходимото. Разноските за ползването на услугите на няколко представители се 

възстановяват само ако произтичат от сложността на казуса или от необходимостта от 

смяна на процесуалния представител. 

 

Нидерландия 

В Нидерландия цените на адвокатските услуги се определят свободно, по договаряне 

между клиента и адвоката. Деонтологичните правила налага само някои принципи към 
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определяне на адвокатското възнаграждение, като например яснота и умереност. 

Органите на адвокатурата само дават препоръки към адвокатите за начина на 

определяне на адвокатското възнаграждение в зависимост от вида работа, като 

например: на час, твърда сума, в зависимост от интереса/резултата; годишно 

възнаграждение и т.н. 

 

Румъния 

В Румъния  има тарифа на минималните адвокатски възнаграждения, приета от Съвета 

на Националния съюз на румънските адвокати (UNBR), която съгласно закона има 

препоръчителен характер. Същевременно пак според ЗА между двоката и клиента може 

да бъде договарян хонорар и над тези минимални размери.  

Споровете между адвокат и клиент, свързани с адвокатското възнаграждение, се 

решават от председателя на колегията. Решението на последния може да бъде 

обжалвано пред Съвета на колегията, чието решение е окончателно.  

Договорът за правна помощ е изпълнително основание.  

 

Франция 

Адвокатският хонорар се определя според обичая, в зависимост от финансовото 

състояние на клиента, трудността на работата, разноските, направени от адвоката, 

неговата репутация и дължимата от адвоката грижа. Адвокатът може да поиска 

възнаграждение от клиента си, дори ако се оттегли от възложения му случай преди 

приключването му, според степента на свършената до момента на оттеглянето работа.  

Адвокатското възнаграждение е функция на всеки един от следните елементи: 

- време, посветено на случая, 

- работа по проучване, 

- трудността на случая, 

- значимост на интереса, 

- влияние на разноските върху адвокатската дейност, 

- неговата известност, титлите му, старшинството, опитът и специализацията, която 

притежава, 

- предимствата и резултатите, получени в полза на клиента от неговата работа, както и 

предоставената му услуга, 

- финансовото състояние на клиента. 

Следните методи за определяне на адвокатското възнаграждение са забранени от 

закона: 
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- Определяне на адвокатския хонорар чрез pactum de quota litis – като процент от 

крайния резултат по делото; 

- Получаване на хонорара от лице, различно от клиента или негов пълномощник;  

- Залог на вещи вместо плащане; 

- Забранено е адвокатът да споделя хонорара си под каквато и да е форма с други 

физически или юридически лица, които не са адвокати. 

Словакия 

Хонорарите на адвокатите се договарят свободно. Ако не се постигне съгласие се 

прилагат хонорарите, определени в тарифа за адвокатските услуги, приета от 

Министъра на правосъдието. Адвокатските хонорари могат да бъдат резултативни, при 

събиране на парично вземане, на час за обем работа или за период и до свършване на 

възложена работа без оглед на часовете. В тарифата са приети цени на отделни правни 

дейности, като сумите се мултиплицират в зависимост от броя на извършваните 

дейности. Ако адвокатът по делото е назначен от държавата като служебен защитник, 

то хонорарът му се заплаща от държавата. 

Словения 

Адвокатските хонорари се определят по тарифа, одобрена от Министъра на 

правосъдието. Тарифата е много подробна и определя възнаграждения за разнородни 

адвокатски услуги. На адвокатите е разрешено да си определят по-високи 

възнаграждения от тарифните, както и да си определят резултативни хонорари от 

парични претенции, които с могли да защитят в размер до 15 % от крайната получена 

от клиента им сума. Тарифата служи за определяне на адвокатски хонорар при работата 

по съдебни дела. Независимо от определеното възнаграждение, съдът отсъжда 

дължимите разноски за адвокатското възнаграждение съобразно адвокатската тарифа.   

Хърватия 

Хърватия разполага с адвокатка тарифа, която е изключително подробно разписана. 

Има тарифа и за разходите, които адвокат може да направи в хода на работата. 

Адвокатите работят по тарифата. При полагане на изпит за вход в адвокатурата има и 

изпит и върху тарифата. Определени са и максималните възнаграждения, които е 

допустимо съда да присъди като разноски на страна. Отделно според 

законодателството на страната е възможно да се договори резултативно 
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възнаграждение от парично вземане, което адвокатът е могъл да събере, като няма 

определен лимит за това възнаграждение. 

Чехия 

В Чехия адвокатите договарят хонорарите с клиентите си. Имат право на резултативни 

хонорари до 25% от получената парична сума чрез защита на правните интереси на 

клиента.  

Ако няма такава договорка, тогава адвокатските хонорари се плащат по Тарифа. 

Тарифата се приема с наредба на Министъра на правосъдието след предложение на 

адвокатурата. В тарифата подробно, на 15 страници са описани всички суми, които се 

полагат за работата на адвоката. Например ако адвокат се занимава с обслужването на 

недвижим имот (например плащане на данъци, явяване на събрания на етажната 

собственост) му се полага възнаграждение от 10 % от предполагаемия годишен доход 

от имота, ако се отдава под наем. В тарифата са уредени такси и за заверка на 

документи.  

В тарифата са определени възнагражденията и в случай, че няма определяем 

материален интерес. Описано е , че адвокатът има право отделно на компенсация за 

загубено време за разноски (консумативи, пътни и др.), като за тях са определени 

кръгли суми. Записано е и в какъв размер се признават адвокатските възнаграждения в 

съдебните дела, ако съдът присъди разноски по спора.  

Унгария  

Страните свободно определят адвокатския хонорар. Страните могат да уговорят и 

използването на фиксирана такса. Може да бъде определено и резултативно адвокатско 

възнаграждение, което не може да надвишава 2/3 от първоначално определеното 

адвокатско възнаграждение. Адвокатът може да си удържи адвокатски разходи и такси 

за услугите си от депозирани от клиента суми при него, но само ако страните са 

договорили предварително размер на задължението и клиентът знае и е одобрил 

извършването на дадени разходи.  

 

ОБЩО ЗА ВСИЧКИ СТРАНИ  
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Анализ: В повечето държави законът съдържа конкретни изисквания към договорите 

адвокат-клиент. В повечето държави отношенията с други органи и институции също е 

уредено в съответния закон. В почти всички държави адвокатския хонорар не е 

регламентиран, а по-скоро подлежи на уговорка, ясно разписана в съответния договор.    

Наблюдават се сходни правила. В по-дългогодишните страни – членове на ЕС няма 

никакви тарифи, дори и с препоръчителен характер и адвокатското възнаграждение в 

тях се определя единствено от свободната воля и по договореност между страните. 

Действащи са само основни принципи по отношение начина на определяне на 

възнаграждението. 

 

Налице е тарифа основно в Хърватска, и в други стани, която се прилага при 

определени условия.  

 

2. Доверителна сметка на адвоката  

 

Белгия 

В белгийското законодателство се съдържат много стриктни и детайлни правила за 

доверителната (клиентската) сметка и правилата за управление на парични средства на 

клиенти и трети лица. На това е посветен чл. 446quater от Процесуалния кодекс, както и 

допълнителни детайлни правила в  Деонтологичните кодекси на Съюзите. 

Разграничението между личните средства на адвоката и средствата на трети лица – 

негови клиенти трябва да бъде ясно. За целта адвокатът или адвокатските дружества 

отварят една или повече нарочни клиентски сметки. Клиентските сметки биват два 

вида: обща за всички клиенти или индивидуална – за конкретен клиент или казус. 

Клиентската сметка трябва да отговаря най-малко на следните условия: 

- не може да бъде на минус; 

- не може да служи като гаранция за задължения на адвоката или трети лица; 

- срещу нея не може да бъде насочвано изпълнение; 

- със средствата по нея не може да бъде извършвано прихващане, компенсация или да 

се правят каквито и да е други договорки. 
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Адвокатът е длъжен в най-кратък срок да прехвърли на адресата средствата на 

последния, които се намират в клиентската сметка. Ако е затруднен да направи това 

поради независещи от него причини и тази невъзможност продължи повече от два 

месеца, адвокатът е длъжен да прехвърли тези средства в индивидуална клиентска 

сметка. 

Съюзите могат да упражняват контрол за правилното водене на клиентските сметки и 

управление на средствата в тях с изключение на сметките, които адвокатът управлява 

въз основа на специално пълномощно. За нарушения на тези правила е предвидена 

дисциплинарна отговорност. 

В случай, че средствата на третите лица по клиентската сметка не са потърсени в срок 

повече от две години от приключване на казуса, адвокатът е длъжен да прехвърли тези 

средства в Депозитната каса на колегията. 

Естония 

В естонския Закон за адвокатурата и другите вътрешни актове на ЕАК не се откриват 

разпоредби или правила, уреждащи доверителната (клиентска) сметка на адвоката. 

 

Нидерландия 

Адвокатът е длъжен да осигури парите на клиента да бъдат преведени директно по 

сметка на последния или по доверителна клиентска сметка на адвоката. Адвокат, който 

държи пари на клиента е длъжен по възможно най-бързия начин да ги  преведе на 

клиента.  Адвокатът не може да използва парите на клиента като гаранция за себе си, за 

своята практика или в полза на трети лица. Адвокат може писмено да договори, че 

парите на клиента ще бъдат използвани за заплащане на хонорара му. Ако в разумен 

срок клиентът възрази срещу адвокатското възнаграждение, тази договорка отпада. 

Адвокатът е длъжен писмено да уведоми клиента когато използва парите му за 

заплащане на възнаграждението си.  

Правилата за клиентската сметка се прилагат по аналогия  и към вещите и други права, 

които адвокатът държи от името на клиента си.  

 

Румъния 

За средствата, предоставени от клиента за разходи по производства, адвокатът открива 

специална сметка. Начинът на управление на средствата в тази сметка се урежда с 

договора за правна помощ в съответствие с изискванията на закона и подзаконовите 

актове, уреждащи правилата за упражняване на професията. 
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Франция 

Адвокатът не може да се разпорежда със средства, имоти или ценни книжа, 

собственост на клиента или трети лица освен ако изрично е упълномощен за това 

писмено. Средствата на клиента се държат в специална сметка в банка или друга 

финансова институция. Всички средства на клиента трябва да се държат в такава 

сметка, освен ако клиентът не е разпоредил друго. Средствата трябва да бъдат 

преведени на клиента незабавно или по начин и в срокове, които клиентът е 

разпоредил. 

Словакия 

Адвокатите в Словакия имат доверителни сметки. Имат и задължението да водят строга 

отчетност за сумите, които заплащат за клиентите си извън договорените 

възнаграждения. Заплащането на тези разходи е със знанието на клиента. Могат да 

бъдат свързани с пътуване, заплащане на такси в държавни институции, заплащане на 

такси за консултанти и експерти и други подобни разходи. 

Словения 

Адвокатите правят разходи и получават суми от клиенти, за които адвокатът води 

строга отчетност. Тези суми са отделни от адвокатските възнаграждения и клиентът 

трябва да може да получава информация за тях.  

Хърватия 

За адвокатските дейности и разноски клиентът е длъжен предварително да депозира 

сума при адвоката, която се приспада от него самия. В Тарифата на хърватските 

адвокати има посочени стойности на разноските – за пътни с автомобил, влак, за 

командировъчни, за хотел и т.н., за това тези разноски адвокатът си ги приспада сам. 

Адвокатът е задължен да води много строга отчетност за сумите доверявани от клиента 

му, включително ако са по банкова сметка. 

Чехия 

Адвокатът води отделно счетоводство за разходите, които е направил във връзка с 

изпълнение на задълженията си към клиент и трябва да е готов да му предостави 

списък.  

Унгария 
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Въпросът за доверителната сметка е много добре анализиран в унгарския закон. При 

поверяване на пари или ценни книги от клиент на адвокат, страните сключват договор. 

Адвокатът е длъжен да ги опазва отделно от всички други свои пари и вещи. Ако 

парите са в банка, трябва да са в нарочна адвокатска сметка. За други ценни предмети, 

документи и пари в брой, страните могат да се договорят адвокатът да ги пази в сейф в 

своята служба или банков сейф, с който разполага и е на името на адвоката. При 

сключване на такива договори адвокатът получава възнаграждение. Ако страните не се 

договорят за възнаграждение, банковите лихви от депозитите остават за адвоката. При 

поискване от страна на клиента адвокатът веднага е длъжен да върне всичко получено.  

Австрия 

 

Всички клиентски средства трябва да се държат в отделна банкова сметка, която е 

отворена за проверка от Австрийската федерална адвокатска колегия. 

 

Малта 

В законодателството не е уредено изискването за притежаването на доверителна 

банкова сметка на адвокатите. 

 

Литва 

 

Възможно е създаването на доверителна сметка, където се съхраняват временно 

парични средства на други лица. Вземането на тези средства за задължения на адвоката 

е забранено. 

 

Латвия 

 

Не е изрично предвидено в Закона за адвокатурата създаването и притежаването на 

доверителна банкова сметка на адвоката. 

 

Ирландия 

 

Солиситърът, притежаващ клиентски средства, трябва да действа с почтеност в най-

добрите интереси на клиента. Регламентите за акаунти на солиситърите от 2014 г. 

регулират държането на клиентските средства. Регулациите за сметките на клиентите 

се основават на следните изисквания: 
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1) Да се държат парите на клиентите отделно от парите, принадлежащи 

на солиситъра или на практиката. 

2) Да се държат парите на клиентите безопасно в банка или финансова 

институция, която е разположена в държавата или има клон в държавата. 

3) Да се използват парите на всеки клиент за само за съответният случай  

на клиента. 

 

На баристърите не е разрешено да държат средства на клиенти. 

 

ОБЩО за всички  

 

Анализ:  В почти всички държави има разпоредби уреждащи доверителната сметка. В 

някои от тях (Белгия) тези правила са много детайлно уредени.  В някои от държавите  

е предвиден надзор върху клиентските сметки от страна на органите на адвокатурата, 

както и дисциплинарни наказания при нарушаване на тези правила. 

 

3. Застраховка и фонд професионална отговорност 

 

Белгия 

 

В Белгия застраховка „професионална отговорност― на адвоката се сключва обичайно 

от адвокатската колегия за всички адвокати, вписани в нейния списък. Тази застраховка 

покрива отговорността на адвоката към трети лица за щети вследствие упражняваната 

от адвоката практика в най-широк смисъл.  Така застраховката покрива дейноста на 

адвокатите като адвокати, арбитри, медиатори и пълномощници (с някои изключения), 

в това число и щети от действия на служители на адвокатските кантори. С вписването 

си в съответната адвокатска колегия, адвокатът се счита автоматично застрахован за 

професионална отговорност, а застрахователната премия е включена в членския внос, 

който се дължи към колегията. 

 

Естония 

С цел да осигури възстановяване на щетите, причинени от управлението на 

адвокатската кантора или от дейността на адвокатите в нея, управителното тяло на 

адвокатската кантора е задължено да сключва договор за застраховка „професионална 

отговорност―. Минималното покритие не може да бъде по-малко от 63 910 евро. Копие 

от застраховката следва да бъде изпратено на Борда на ЕАК. Застрахователят има 

задължение да уведоми Борда на ЕАК в случаите на изтекла застрахователна полица, 
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когато същата не е подновена. Копия от застрахователните полици на всеки адвокат се 

пазят в ЕАК. 

 

Нидерландия 

Адвокатите са длъжни да се застраховат за риска професионална отговорност. Това не 

важи в случаите, когато адвокат работи като наето лице за щетите, причинени на 

работодателя му.  

Покритието на застраховката следва да бъде до 500 000 евро за една жалба или 

двойната на тази сума за година. Застраховката трябва да покрива и щети, причинени 

от действия на служители на адвоката.  

Застраховката трябва да покрива адвкатската дейност във всичките ѝ аспекти, в т.ч. 

дейността му като попечител в производство за фалит, като медиатор или арбитър.  

Застраховката следва да е валидна за всички страни на ЕС и на Европейското 

икономичестко пространство и Швейцария.  

Адвокат може да се договори писмено с клиент, че отговорността му ще бъде 

ограничена до покритието на застрахователната полица.  

 

Румъния 

Адвокатът е длъжен да обезпечи професионалната си отговорност при условия, 

уредени в Статута на адвокатската професия, както следва: 

Застраховката трябва да покрива щетите, претърпени от клиента на адвокат като 

резултат от упражняване на професията в нарушение на закона, Статута на 

адвокатската професия и деонтологичните правила.  

Покритието на отговорността на стажант-адвокатите трябав да бъде минимум 3000 

евро, а на квалифицираните адвокати – 6000 евро. 

Застраховката трябва да бъде сключена ежегодно, най-късно до 15 декември на 

предходната година.  Заверено от адвоката копие от застрахователната полица се 

представя най-късно до 28 декември на секретариата на колегията. 

Адвокатските фирми и дружества могат да сключват обща застраховка за всички 

адвокати – съдружниици и/или наети лица.  

В случай, че задължението за застраховка професионална отговорност не бъде 

изпълнено, адвокатът не се вписва в годишния регистър на адвокатите на колегията, 

които имат право да упражняват професията. 

  

Франция 



 
 
  
 
 
 
    
 

Проект № BG05SFOP001-3.003-0135, с наименование „Българската адвокатура – силна и обновена‖, 

който се финансира по Оперативна програма „Добро управление― по Процедура BG05SFOP001-3.003 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Граждански контрол върху реформата в 

съдебната система― 

 

 

Адвокатите са длъжни да се застраховат за професионална отговорност чрез колегията, 

колективно или индивидуално. Отделно те трябва да имат и застраховка за 

отговорността им, свързана с управление и пазене на получено имущество и парични 

средства на клиентите. 

Председателят  на колегията информира главния прокурор за сключените застраховки.  

Договорите за застраховка следва да имат покритие в размер най-малко на 305 000 евро 

на година.  

Професионалната отговорност на адвокат, който е член на адвокатско дружество или е 

сътрудник в т.ч. на заплата в такова дружество, се осигурява от застраховката на това 

дружество. 

 

Полша 

Адвокатът се застрахова за времето на своята професионална дейност за вредите, които 

могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения. 

Минималното задължително застрахователно покритие по застраховките се определя 

от министъра на правосъдието заедно с Висшия адвокатски съвет. 

Таксите и разходите, определени в Закона за съдебните разходи по граждански дела, не 

се облагат с данъци и следователно не се облагат с ДДС. Правната помощ подлежи на 

единна ставка на ДДС (23 %). Приложимата ставка на ДДС е 23 %. Услугите, 

предоставени от адвокатите, се облагат с данък като останалите услуги. Данъчното 

облагане е уредено от Закона за данък добавена стойност. В Полша всяко лице, което 

достигне облагаем оборот в размер на 35 000 евро, следва задължително да се 

регистрира по ДДС. 

 

Дания 

Застраховка 

Всеки адвокат е длъжен да сключи застраховка "Професионална отговорност" за 

имуществени вреди, причинени на трети лица, в резултат на умишлено или небрежно 

действие или бездействие на адвоката или неговите служители. Минималната 

задължителна застрахователна сума е 2 500 000 DKK [334 523 EUR]. Застраховката 
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трябва да покрива най-малко 5 години след прекратяване на регистрацията на датския 

адвокат или адвоката от ЕС в Кралство Дания
4
.  

Гаранция 

Всеки датски адвокат е длъжен да предостави гаранция от застрахователно дружество 

или финансова институция за покриване на загуби в резултат на незаконно присвояване 

на средства, поверени в качеството му на адвокат. Минималната сума на гаранцията е 

5 000 000 DKK [669 045 EUR]
5
.  

Фонд за компенсации 

Фондът за компенсации на Адвокатската колегия изплаща пълно или частично 

обезщетение, когато застраховката и гаранцията не са достатъчни за покриване на 

вредите, причинени от виновно неизпълнение на задълженията на адвоката. 

Словакия 

Всички вписани адвокати имат задължението да поддържат застраховка на 

професионалната си отговорност. Размерът на застраховката се определя от броя на 

практикуващите лица в адвокатската кантора и формата, под която се упражнява 

дейността. Когато адвокатите заверяват договори и извършват други удостоверителни 

услуги са задължени да информират клиентите си за застрахователната компания и 

застрахователната полица, която имат , в случай, че от действията им се породят щети 

за страните по сделката. Минималната индивидуална застрахователна отговорност за 

един адвокат е 100 000 ЕВРО.  

Словения 

Адвокатите се застраховат общо от адвокатската колегия, а таксата платена като 

премия се начислява и е дължима от адвоката вноската му за застраховка към 

месечните такси, които плаща. Адвокатската отговорност се застрахова в определени 

минимуми, която е за един случай – 250 000 ЕВРО или за всички случаи заедно – 

500 000 ЕВРО.  

Хърватия 

                                                           
4 § 61 от Устава на Адвокатската колегия. 
5 § 62 от Устава на Адвокатската колегия. 
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Адвокатът трябва да бъде застрахован срещу отговорност за вредите, които той може 

да причини на трети страни, докато практикува адвокат. Съществува договор за 

застраховка наречен "Гражданска отговорност" за адвокати, които са членове на 

адвокатска кантора и работят в нея. Застрахователните условия могат да предвидят 

щетите да бъдат покрити директно от адвоката до определен размер. Адвокатът 

редовно удължава застраховката си за отговорност. Адвокатурата може да покрива 

застраховка "Гражданска отговорност" на всички адвокати в Република Хърватия. В 

този случай адвокатите имат задължението да платят на адвокатурата застрахователно 

обезщетение за отговорност. Пропускането на задължението за застраховка 

„Гражданска отговорност― и на застрахователното плащане към Асоциацията 

представлява сериозно нарушение на задължението на адвокатите. Условията за 

застраховка обикновено се определят от застрахователите на Република Хърватия в 

съгласие с Министерството на правосъдието и Адвокатурата. Застрахователят има 

задължението да назначава представител за всяка следваща година. Ако пропусне да 

направи това до края на октомври на текущата година, представител на застрахователя 

ще бъде този, назначен от Министерството на правосъдието. Съответното решение на 

министерството няма да се счита за административен акт. Счита се, че адвокат е 

сключил застрахователен договор, когато е подал заявление за застраховка, независимо 

от това дали споразумението, вече е било сключено по това време. Ако адвокатът е 

причинил вреда на трета страна умишлено или по непредпазливост по 

непредпазливост, поемателят, който е компенсирал вредата на трета страна, има право 

да се обърне към адвоката или към адвокатската кантора, за да си възстанови 

плащането. 

Чехия 

Адвокат, упражняващ адвокатска дейност като едноличен адвокат или в консорциум, 

трябва да бъде застрахован срещу отговорност за обезщетение на вреди, за които 

отговаря пред клиента си , както и срещу отговорност за обезщетение на вреда, чието 

плащане е задължителна по специалното законодателство за адвокат, упражняващ 

адвокатска дейност в Консорциум, поради принципа на солидарна отговорност. 

Адвокат, упражняващ адвокатска дейност с неограничена отговорност в дружество или 

като неограничен съдружник на отговорно дружество трябва да бъде застраховано, в 

рамките на застрахователна полица на дружеството или индивидуално, срещу 

отговорност за вреди. Лимитът на възстановяване на застрахователното вземане от 

адвокатска застраховка трябва да бъде пропорционален на потенциалните щети. 

Адвокатурата определя минималния лимит за възстановяването на иска от застраховка 
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професионална отговорност . Дружеството с ограничена отговорност и командитното 

дружество трябва да бъдат застраховани от момента на вписването им в търговския 

регистър до датата на прекратяването им. Минималният размер на исковата претенция 

от професионално обезщетение застраховката на Дружеството трябва да бъде 50 000 

000 CZK за всеки член на ограничена отговорност дружество, чието  упражняване на 

адвокатска професия не е прекратено, или поне CZK 10 000 000 за всеки неограничено 

отговорен съдружник в командитно дружество. Еквивалент или заверено копие на 

договора за застраховка професионална отговорност на Дружеството или документ, 

издаден от застрахователната компания или друго компетентно лице потвърждаваща 

застраховката на Дружеството се представя в Търговския регистър. Дружеството 

предоставя на адвокатурата еквивалент или заверено копие на удостоверение за 

застраховка професионална отговорност на фирмата. Адвокатската колегия сключва 

застраховка професионална отговорност срещу отговорност за вреда, за която 

съществува отговорност към клиента за практикуващи адвокати , еднолични адвокати 

или членове на консорциум . Адвокатската колегия публикува договора на общата 

застраховка за професионална отговорност на адвокатите в Официален вестник на 

адвокатурата. А адвокатът е длъжен да заплати общата си застрахователна премия на 

адвокатурата до края на календарна година, предхождаща календарната година, която 

да бъде покрита от общия фонд на застраховка за обезщетение на адвокати. 

Унгария 

Всички адвокати са задължение да имат застраховка професионална отговорност. Сами 

сключват застраховки като адвокатския съвет определя ежегодно какъв е минималния 

размер на застраховката за самостоятелни адвокати и за дружества. Адвокатите са 

длъжни да заплатят застраховките на наетите си служители без тези на секретари и 

други свои асистенти. За техните действия отговарят самите адвокати. Годишният 

лимит на застраховка за едно събитие е 22 000 ЕВРО, за годината общо 45 000 ЕВРО. 

Обикновено адвокат плаща около 306 ЕВРО годишна застрахователна премия. 

Въведена е и застраховка със спестовен елемент, като има система за възстановяване на 

средства в Унгарската адвокатска застрахователна асоциация (MÜBSE), според размера 

на застрахователните премийни резерви. 

Австрия 

Преди да бъде вписан в регистъра на адвокатите, всеки адвокат е длъжен да докаже 

пред Съвета на адвокатската колегия, че има застраховка за отговорност със 

застраховател, упълномощен да извършва дейност в Австрия за покриване на искове за 
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вреди, произтичащи от неговата професионална дейност. Той трябва да поддържа 

застраховката за продължителността на своята професионална дейност и при поискване 

да представи доказателства за това на адвокатската колегия. Ако няма такава 

застраховка, адвокатът трябва да прекрати дейността си до сключването на 

застраховката.  

Минималната застрахователна сума трябва да възлиза на 400 000 евро за всяко 

застрахователно събитие. В случай на партньорство с адвокат, застраховката трябва да 

покрива и искове за вреди, които съществуват срещу адвокат въз основа на позицията 

му на съдружник, т.е. покритието трябва да бъде поне 2,4 милиона евро (около 3 

милиона щатски долара). 

 

Малта 

 

В уредбата на адвокатската професия няма предвидена задължителна застраховка 

професионална отговорност нито при кандидатстване за адвокат, нито при 

практикуване на професията. 

 

Литва 

 

Адвокатът се вписва в регистъра на адвокатите, едва след като направи задължителна 

застраховка. 

Професионална гражданска отговорност на адвокат или професионална общност 

на адвокати за причинени при осъществяване на дейността на адвоката на вреди на 

физически лица или юридически лица над 290 евро подлежи задължително на 

застраховане. 

Обект на задължителна застраховка гражданска отговорност е гражданската 

отговорност на адвокат за щети, причинени от незаконни действия на адвоката, 

асистенти на адвоката и други адвокатски работници или професионалната общност на 

адвокатите при осъществяване на дейността на адвоката. 

Застрахован за задължително застраховане професионална гражданска отговорност на 

адвоката е адвоката или професионална общност на адвокати. Ако адвокатите действат 

чрез установената професионална общност на адвокатите, може тогава да се застрахова 

за гражданска отговорност професионалната общност на адвокатите. В този случай 

застрахователната сума е установена в зависимост от броя на членовете на 

професионалната общност на адвокатите със спазването на изискванията, установени в 
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настоящия член. Минимална застраховка за задължителна застраховка на един адвокат 

е 29 000 евро. 

Адвокатът може и сам допълнително да се застрахова за причиняване на вреди 

на физически и юридически лица следствия своята дейност. 

 

Латвия 

Латвийският съвет на заклетите адвокати сключва застрахователен договор за 

застраховане на риска от професионална дейност на всички адвокати (договор за 

групово застраховане). 

Адвокат или адвокатска кантора могат да сключат допълнителен индивидуален договор 

за застраховка за професионален риск (гражданска отговорност) за себе си или за 

адвокати, практикуващи в заклет адвокатски офис. 

Минималната застрахователна сума за групов застрахователен договор, както и 

задължителните условия на застрахователния договор се определят от кабинета. 

В застрахователния договор се посочва срок от три години за подаване на съобщение 

относно настъпването на застрахователното събитие. 

Ако адвокат, докато извършва своята професионална дейност, е причинил загуби на 

някого поради неговите действия или бездействия, тези загуби се покриват от договора 

за групово застраховане на Латвийския съвет на заклетите адвокати. Ако размерът на 

загубата надвишава лимита на отговорност, предвиден в груповия застрахователен 

договор или този договор не предвижда обезщетение за такива загуби, загубата или 

останалата част от загубата се покрива от застрахователното обезщетение на адвоката 

като физическо лице въз основа на застрахователен договор. 

 

Ирландия 

 

В Република Ирландия Юридическото общество формира и поддържа Компенсационен 

фонд за обезщетяване на загуби, формирани от солиситърите. Средствата се събират 

чрез годишните вноски на солиситърите към Компенсационния фонд, чието заплащане 

е условие за издаване на годишния сертификат за практика на солиситъра. 

Португалия  

Адвокатът с действаща регистрация трябва да сключи и поддържа застраховка за 

професионално обезщетение, като взема предвид естеството и обхвата на рисковете, 

присъщи на неговата дейност. В общия случай минималната застраховка за 
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професионална отговорност, която се поддържа от Генералния съвет за групово 

застраховане, е за 50 000 евро за всички адвокати. При адвокатските кантори или 

адвокати с по-голям обем дела, определен от Генералния съвет, има минимално 

покритие  250 000 евро (член 38 от Закон № 2/2013 от 10 януари). Допуска се 

изключение, когато професионалната гражданска отговорност на адвоката се 

ограничава само до „вина―, като това се записва в регистрацията на адвоката с израза 

„ограничена отговорност‖. 

 

ОБЩО за всички  

Анализ:  Във всички държави има изискване за застраховане професионалната 

отговорност на адвоката. В повечето държави има и изискване за минимално покритие. 

Несключването на такава застраховка е основание адвокатът да не бъде включен в 

регистъра на адвокатите, съответно отписан от него. 

 

 

4. Членски внос 

 

Белгия 

Адвокатите заплащат членски внос, определен от Съвета на колегията. Членският внос 

се определя от всяка колегия и неговият размер зависи от декларирания доход на 

адвоката, след като се приспаднат някои разноски на адвоката. Така например в 

адвокатската колегия в Брюксел от 2017 год. годишният членски внос се изчислява по 

таблица в зависмост от дохода и варира от 1604 евро до 3459 евро за годината. За 

първата година на членството в колегията се заплаща такса за вписване в размер на 200 

евро, както и годишен членски внос в размер на 900 евро, а ако вписването е след 30 

юни – 450 евро. 

 

Естония 

Членовете на ЕАК заплащат членски внос, чийто размер към 2021 год. е: 60.72 евро на 

месец (950 eek). 

 

Нидерландия 

Съветът на представителите ежегодно определя размера на членския внос на 

адвокатите. Адвокатите заплащат членския внос на 1 януари за цялата календарна 

година. Тези, които са вписани в адвокатурата към тази дата, заплащат членския внос за 
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цялата календарна година. Тези, които са вписани след  1 януари, не заплащат членски 

внос за текущата година. Ако адвоката бъде отписан от адвокатурата, заплатеният от 

него членски внос за годината не подлежи на възстановяване.  

 

Румъния 

Адвокатът е длъжен да заплаща членски внос към колегията, в която е вписан и към 

UNBR. Размерът на членския внос се определя от Съвета на колегията, съответно 

Съвета на UNBR.  

Членският внос се заплаща ежемесечно.  

 

Франция 

Националният съвет на адвокатските колегии ежегодно определя размера на членския 

внос към Националния съвет и условията за неговото заплащане.  

Съветът на колегията определя ежегодно размера на членския внос дължим към 

колегията. Точният размер за конкретен адвокат обикновено се определя по таблица в 

зависимост от декларирания доход на адвоката.  

 

Словакия 

Адвокатите в Словакия и чуждестранните им регистрирани колеги заплащат такса за 

регистрация в Адвокатската колегия при регистрацията им като адвокати и годишна 

вноска като членове на адвокатурата. Годишният членски внос се равнява на 1/3 от 

средномесечното възнаграждение на нает служител в Словакия, съгласно измерването 

на Статистическия институт. Сумата се заплаща в първото полугодие на всяка 

календарна година от упражняването на дейността. Адвокатът е длъжен да заплаща и 

други такси, определени от общото събрание на адвокатите. Такива суми са например 

вноските в специален социален фонд на адвокатите, от които се подпомага работата на 

адвокати или им се изплащат други суми в случай на нужда.  

Словения 

Членският внос за адвокат е 22,95 ЕВРО на месец. Отделно адвокатът заплаща суми, 

определяни ежегодно, за :1. Хуманитарен фонд; 2. Сума за разходи при сключване на 

ежегодни застраховки; 3. Сума за работата на местната Адвокатска асамблея 

(регионален орган на Адвокатската колегия по седалище на Окръжните съдилища); 4. 

Сума за взаимопомощ на колеги.  
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Хърватия 

Встъпителната вноска при приемане на адвокат в Адвокатурата е 5000 ЕВРО. 

Месечният членски внос е 26 ЕВРО. Вноската включва всички суми, които се дължат 

месечно.  

Чехия 

Членски годишен внос за адвокат е различна сума според статута му. Ако адвокатът е 

практикуващ, тогава е  8 000,- CZK (около 320 ЕВРО). Ако адвокатът е със спрени 

права, вноската е 3 000,- CZK. За младши адвокати, вноската е 4 000,- CZK. Освен това 

адвокатите внасят за социален фонд -500 CZK и  250 CZK, ако адвокат е младши.  

Адвокати, чието упражняване на адвокатска професия е преустановено, не плащат тази 

вноска. Вноските се дължат всяка година до 20 януари. 

Унгария 

Месечните такси в Унгария се определят от регионалните колегии. В Унгария има 

16 000 адвоката, от които около 8000 са членове на Колегията в Будапеща. За тази 

колегия годишния членски внос е около 415 ЕРВО. Встъпителната вноска е 540 ЕВРО и 

адвокатът заплаща 35 ЕВРО за сух печат. За стажант адвокати встъпителната вноска е 

430 ЕВРО.  

Австрия 

Съветът на адвокатската колегия определя размера на годишните вноски на членовете 

на камарата за покриване на административните разходи на колегията, таксите в 

интерес на членовете на камарата, по-специално за застраховане и професионална 

реклама на професията, както и вноските на членовете на камарата за покриване на 

разходите за хуманитарни цели и разходите по пенсионните плащания.  

При различните адвокатски колегии членските такси варират за всяка 

регионална адвокатска колегия, като всяка колегия определя размера на годишния 

членски внос самостоятелно (чрез одобрение на пленарното събрание на всяка 

адвокатска колегия) и количеството варира от колегия до колегия. Средно годишната 

членска такса в Австрия е около 900 евро.  

Спрямо брутния вътрешен продукт Австрия има най-високият годишен адвокатски 

членски внос в Европейския съюз. 

 

Малта 
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В Малта адвокатите заплащат годишен членски внос към Адвокатската камара в размер 

на 120 евро. 

 

Литва 

 

Членството в Адвокатската камара е еднократно в размер на 500 евро. Месечно, но във 

всички случаи не по-малко от тримесечие на 25-ти от последното тримесечие 

адвокатите плащат такса за членство в размер на 30 евро, като размера се определя от 

Общото събрание на адвокатите. 

 

Латвия 

 

За функциите на литовската адвокатска колегия адвокатите на Република Литва се 

таксуват за еднократно членство такса от 500,00 евро.  

Месечно, но във всички случаи не по-малко от тримесечие на 25-то число от 

последното тримесечие адвокатите плащат членство такса от 30 евро според решение 

на Общото събрание на адвокатите относно хонорарите на адвокатите. Месечното 

плащане се изчислява от месеца, следващ решението за включване на лице в 

Адвокатската колегия на Литва на адвокати от държавите-членки на Европейския съюз, 

предоставящи редовни правни услуги в Република Литва.  

Адвокат от държава-членка на Европейския съюз, която има право да 

предоставя постоянни правни услуги в Република Литва под професионалното 

заглавие, предоставено от компетентния орган на държавата му по произход, заплаща 

задължителни вноски определени от Общото събрание на адвокатите на Адвокатската 

колегия на Литва, които са описани по-горе, съгласно член 66, раздел 2 от Закона за 

адвокатурата на Литва. 

 

Ирландия 

 

Входна такса в Адвокатската камара е 150 евро.  

Входната такса в Юридическата библиотека е 1500 евро. Годишната такса за абонамент 

в Юридическата библиотека (членството в която е задължително за баристърите) в 

момента е  1900 евро. Ако кандидатите са вписани след 30 юни таксата е 800 евро. 

За кандидатстване в Адвокатската камара се заплаща първоначална такса от 750 евро, и 

още 250 евро, ако документите са одобрени. Цената на стандартното членство в 
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Юридическото общество (където членуват солиситърите) е 85 евро. Въпреки това, 

намалени такси се прилагат и както следва: 

- По-малко от една година квалифициран и допуснат през текущата година - 20 

евро 

- Квалифицирани по-малко от три години - 55 евро 

- Безработни и регистрирани с кариерна подкрепа - Безплатно 

- Повече от 50 години квалифицирани - безплатни 

 

 

ОБЩО за всички  

 

Анализ: Във всички държави адвокатите заплащат членски внос. В повечето се дължи 

членски внос към местните органи на адвокатурата и към тези на национално ниво. В 

някои държави (Естония) членският внос е твърда сума за всички адвокати. В други 

държави (Белгия, Франция) членският внос се определя в зависимост от декларирания 

доход на адвоката.  

Във всички държави неплащането на членски внос за определен период е основание за 

налагане на дисциплинарно наказание в т.ч. отписване от колегията. 

 

5. Продължаващо Обучение 

Белгия 

Всеки адвокат, вписан в адвокатска колегия в Белгия, трябва да удостоверява 

периодично (при изтичането на всеки три години), че е преминал продължаващо 

обучение, което отговаря на критериите и изискванията на деонтологичните правила.   

В рамките на определените деонтологични правила, всеки адвокат сам избира 

програмата на продължаващото си обучение стига да събере необходимия брой точки 

от обучения за календарна година в рамките на тригодишния период. Обучението може 

да бъде преминато под различни форми: посетени курсове и семинари, подпомагане 

подготовката и провеждането на такива, он-лайн обучения, но също и преминати 

допълнителни квалификационни обучения в университет или висше учебно заведение, 

публикация на статия, учебник или книга с юридическа тематика. Поне две трети от 

продължаващото обучение следва да бъде по теми от областта на правото. Останалата 

една трета от програмата на адвоката може да бъде запълнена с обучения по материя, 

която не е юридическа, но е пряко свързана с или подпомагаща адвокатската практика.  
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Продължаващо обучение за адвокати може да организират и други обучителни 

структури, в т.ч. и частни организации. За да бъде признато обаче тяхното обучение от 

адвокатската колегия, Съюзът на френско и немскоезичните адвокатски колегии, 

съответно Съюзът на фламандските адвокатски колегии следва да даде одобрение 

(агреман) на организатора, като последният заплаща и такса на съответния съюз в 

размер между 100 и 650 евро. 

Не са предвидени изпити за продължаващото обучение. Няма предвидени и санкции 

при неизпълнение на задължението за продължаващо обучение. 

Естония 

Едно от основните задължения на адвоката в Естония е да повишава непрекъснато 

своята квалификация. За целта законът изисква от адвокатите да посещават периодично 

обучения. От това задължение са освободени единствено адвокатите, които за 

съответния период на оценка защитават докторска или магистърска титла в област, 

свързана с адвокатската професия.  Специализацията на съответния адвокат се взема 

под внимание при определяне на темите на обученията.  

На всеки пет години (период на оценка) адвокатът е длъжен да предостави на 

Комисията за оценка на професионалната пригодност информация за посетените от 

него в този период обучения. В случай, че адвокатът не предостави такава информация 

в срок или комисията прецени, че преминатото обучение не е достатъчно, може да 

подложи адвоката на оценка за професионална пригодност. 

 

Нидерландия 

Общият съвет на Нидерландската адвокатура приема правила за съдържанието на 

продължаващото обучение на адвокатите, предмета на курсовете и семинарите, както и 

обема на обучението. С тези правила се определя също необходимостта от достигане на 

определено ниво на обучение, изисквания за изпити, учебния план. Може да съдържат 

също и разпоредби за задълженията на организацията, осъществяваща обучението, 

както и възможността за делегиране на правомощия.   

Продължаващото обучение включва следните курсове: 

-  умения и етични норми; 

- основна специализация по гражданско право и граждански процес; административно 

право и процес или наказателно право и процес;  

- други курсове.  
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Стажанта-адвокатите, вписани в колегия преминават задължително тригодишно 

обучение в края на което държат изпити. При успешно положени изпити стажантът 

получава свидетелство за правоспособност като адвокат.  

Общият съвет сключва договор с обучаваща организация, която да провежда 

професионалното обучение на стажант-адвокатите и адвокатите, включително и с 

право да провежда изпитите за адвокатска правоспособност.  

Всяка обучаваща институция, която желае да провежда обучения за адвокати следва да 

подаде искане за това до Общия съвет, като представя и обучителната си програма за 

акредитиране от Общия съвет.  Искането трябва да бъде придрижено от: препоръки 

относно качеството на обучението, описание на обучението, съдържанието на 

отделните курсове, информация за лекторите, както и за използвания метод на 

обучение.  

 

Румъния 

В Румъния към адвокатурата има създаден Национален институт за обучение и 

повишаване квалификацията на адвокатите – самостоятелно юридическо лице с 

нестопанска цел, което не е част от образователната система на страната. Основните 

задачи на този институт са: да организира въвеждащото обучение на стажант-

адвокатите, както и продължаващото обучение на адвокатите. 

Адвокатите са длъжни да поддържат и обогатяват своите познания в областта на 

правото. Продължаващото обучение предполага задълбочаване на познанията и 

компетентността на адвоката в нови области на румънското право, както и в областта 

на правото на ЕС. 

За преминато продължаващо обучение се зачита: 

6. участие в обучения и други дейности, организирани от Националния институт за 

обучение и повишаване квалификацията на адвокатите;  

7. участие в курсове, семинари, събрания, конференции, конгреси и други форми, 

които имат за цел повишаване познанията в областта на адвокатската професия;  

8. онлайн обучения; 

9. редактиране и публикуване на бележки, статии, есета, изследвания върху 

юридическа проблематика; 

10. специфични дейности, организирани от адвокатската колегия; 

11. всяка друга дейност, призната от органите на адвокатурата. 

Продължаващото обучение се оценява периодично. Адвокатите декларират спазването 

на изискванията за продължаващо обучение, като декларираните обстоятелства 
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подлежат на проверка, Контролът се осъществява от  адвокатската колегия, чийто член 

е адвокатът.  

 

Франция 

Обучението на адвокатите се осигурява чрез регионални центрове за професионално 

обучение. Регионалните центрове са организации в публична полза, които са 

самостоятелни юридически лица. Дейността им се осигурява от адвокатите, магистрати 

и университетски преподаватели, както и други квалифицирани лица и организации.  

Административният съвет на регионалният център отговаря за неговото управление и 

организация.  

Регионалните центрове за професионано обучение на адвокатите е натоварен от закона 

и от Националния съвет на адвокатските колегии със следните задачи:  

- Да организира подготовката за изпит за адвокатска правоспособност;  

- Да осигури базовото обучение на адвокатите съвместно с университетите и други 

образователни организации;   

- Да контролира осъществяването на адвокатския стаж от стажант-адвокатите;  

- Да осигури продължаващото обучение на адвокатите;  

- Да организира проверката на знанията във връзка с издаване на сертификат за 

специализация.  

Регионалните центрове могат, след становище на Националния съвет на адвокатските 

колегии да създават свои местни секции в отделни градове.   

Продължаващото обучение е задължително за всички вписани в регистъра на колегията 

адвокати. С декрет на Държавния съвет се определя вида и продължителността на 

дейностите, които могат да бъдат признати за изпълняващи задължението на 

адвокатите за продължаващо обучение. Националният съвет на адвокатските колегии 

определя конкретните условията, при които тези дейности следва да бъдат 

осъществени.  

Словакия 

Адвокатската колегия предлага на своите членове обучения и курсове по различни 

теми, които се заплащат от адвокатите и са на доброволен принцип. Вътрешните 

правила на адвокатската колегия съдържат уредба относно незадължителното 

обучение. В зависимост от нуждите и исканията на адвокатите, техните служители и 

други практикуващи юристи адвокатската колегия организира семинари и лекции по 

текущи проблеми, свързани с юридическата практика, или по въпроси от значение за 

адвокатската професия. 
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Участието в семинарите и лекциите е доброволно. В Словакия няма система за 

акредитация на структурите, предоставящи обучение. Работни и други семинари, 

конференции и други дейности за обучение могат да се организират от различни 

структури (частни или публични организации със стопанска или нестопанска цел). 

Словения 

В националното законодателство и във вътрешните правила на адвокатската колегия не 

се регламентира текущото обучение. Адвокатската колегия на Словения организира 

„училище за адвокати― веднъж годишно (еднодневно мероприятие, в което могат да 

участват всички адвокати). Регионалните асамблеи също организират обучение по 

желание на адвокатите, като имат за цел да организират поне 5 курса годишно.  

Хърватия 

Задължително обучение няма. Все пак в Етичния кодекс на адвокатите в Хърватия има 

норма, че адвокатът трябва да поддържа правните си знания и да се обучава. За 

нарушения на нормите на Етичния кодекс пък има предвидена санкция, така че адвокат 

може да бъде наказан и ако не се обучава. Две са организациите, които могат да 

предлагат обучение на адвокати – Адвокатурата и Сдружението на хърватските 

адвокати.  

Чехия 

Няма задължително обучение. Обучението обаче се предлага от адвокатурата, 

университети, съдии и правни професионалисти, поканени да провеждат обучение, и 

други частни доставчици на обучение (например агенция BOVA: тази агенция работи в 

областта на образованието от 1991 г. Чешките адвокати могат доброволно да изберат 

непрекъснато обучителни дейности, организирани от различни организации.  

Унгария 

Съществени промени са настъпили в унгарската правна регулация относно обученията 

от 2020 г. Унгария въвежда задължително продължаващо обучение за адвокати за 

поддържане на професионална квалификация. Промяната не е приета добре от 

адвокатите, но въпреки това те са били задължени да я приемат. Във какво се изразява 

това обучение?  
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Програмата за продължаващо правно образование на Унгария работи по система, 

базирана на точки, в 5-годишни цикли. Всяка година всеки член на унгарска адвокатска 

колегия  трябва да събере минимум 16 кредитни точки и най-малко 80 точки за 5-

годишния цикъл. Кредитни точки се дават на тези, които посещават или виртуални 

обучения (като електронно обучение, онлайн семинари и уебинари) или лични 

обучения. Адвокатите, които не успеят да съберат 80 точки за петгодишен цикъл, ще 

бъдат принудително спрени от адвокатурата. Според правилата на адвокатурата всяка 

сесия трябва да е с продължителност най-малко 45 минути, а когато обучението е 

последвано от изпит – и този изпит е положен – точките се удвояват. CMS Budapest, 

например, който е акредитирана от адвокатската колегия в Будапеща за провеждане на 

обучения, предлага 60-минутни сесии, последвани от изпит, който ще осигури на 

участниците, които издържат изпита, две точки. Фирмата също така предлага 90-

минутни сесии на стойност четири кредитни точки, ако изпитът е успешен. Тези, които 

не издържат изпита, получават половината кредитни точки. Кредит може да се получи 

и от обучения в чужбина; адвокатите, които участват в чуждестранни курсове, могат да 

подадат молба до Комитета за образование и акредитация на Унгарската адвокатска 

колегия, за да бъдат приети и впоследствие да бъдат преведени в местни кредитни 

точки. Регламентът предвижда някои изключения, обикновено за адвокати, които са 

достигнали определено ниво в своята кариера или обучение или следват определен 

професионален път. Така например завършилите право, които са служители в 

университети или са завършили политически науки или публична администрация, са 

освободени. По същия начин адвокатите, които имат магистърска степен по право също 

са освободени, както и тези, които преподават, участват в двугодишно обучение за 

обществена служба или са на възраст 75 или повече години. 

Италия  

Адвокатът има задължението да се грижи за непрекъснатото и постоянно 

актуализиране на собственото си професионална компетентност, за да се гарантира 

качеството на професионалните услуги и те да допринасят за по-доброто упражняване 

на професията в интерес на клиентите и на правораздаването. Адвокатската колегия е 

отговорна за организирането на обучителни услуги, предназначени да гарантират 

непрекъснато актуализиране на техните технически и правни знания, етични принципи 

и предположения за упражняване на дейността, с преобладаващ фокус по въпроси, 

свързани с развитието на правните науки и технологичния напредък, развитието на 

гражданското общество. Не са предвидени санкции за неспазване на това задължение.  

Португалия 
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Непрекъснатото обучение е задължение на всички адвокати, като адвокатската колегия 

е отговорна за организирането на обучителни услуги, предназначени да гарантират 

непрекъснато актуализиране на техните технически и правни знания, етични принципи 

и предположения за упражняване на дейността, с преобладаващ фокус по въпроси, 

свързани с развитието на правните науки и технологичния напредък, развитието на 

гражданското общество.  

Общо за ВСИЧКИ  

 

Анализ:  Във всички държави има изискване за продължаващо обучение на адвокатите. 

Органите на адвокатурата следят за изпълнение на това задължение периодично. В 

някои от държавите към адвокатурата има създадени специални обучителни центрове, в 

някои от тях – регионални такива. В държави като Белгия, Италия и Нидерландия е 

допустимо обучението да бъде извършвано и от външни акредитирани обучителни 

организации. Повечето държави не предвиждат санкции, но Унгария е интересен  

пример.   

 

6. Специализация 

Белгия 

Белгийският деонтологичен кодекс на адвокатурата прави разграничение между: 

определяне на предпочитани области на дейност и специализация. 

Предпочитани дейности 

Съюзите одобрява списък на адвокатите, които са обявили своите предпочитани сфери 

на дейност. Адвокат може да избере до пет такива сфери на дейност измежду общите 

или по-специализираните области на правото. Всеки адвокат може да реши дали се 

възползва от това право или не. Всяка колегия решава начина, по който да предоставя 

на разположение  на заинтересованите информацията, съдържаща се в този списък. 

Никакви други списъци за преференциални дейности не може да бъдат съставяни или 

публикувани.  

Специализация 

Съгласно белгийското законодателство и деонтологията на професията, в Белгия 

„адвокат специалист― е адвокат, който има познания, опит и задълбочена практика по 

специфична правна материя. Адвокатът може да бъде специализиран в две групи 
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области или в две области на правото съгласно списък-приложение към 

Деонтологичния кодекс. За да бъде призната титла „адвокат специалист― на някого, то 

този адвокат трябва да отговаря на определени изисквания, установяващи наличие на 

задълбочени теоретични знания, специфична практика, университетска или научна 

степен, допълнителна квалификация, участие в семинари, конгреси или пък стажове 

при адвокат специалист или пък в предприятие и институция с дейност в областта на 

съответната специализация; наличие на публикации; брой казуси по съответната 

материя и т.н. За целта адвокатът подава до председателя на колегията искане с 

приложени доказателства, установяващи степента на специализацията му, не по-рано 

от пет години след като е вписан като адвокат. Адвокатът специалист може да използва 

своята титла в добавка към титлата адвокат по всякакъв начин в т.ч. в кореспонденция, 

в медии и по друга комуникация с трети лица. В случай на промяна на обстоятелствата, 

адвокатът специалист може да се откаже от тази титла, за което уведомява 

председателя на колегията. 

Естония 

В Естония адвокатите имат право да посочват отделни правни области, в които са 

специализирани. Тази информация е част и от регистрационната карта на адвоката, 

съдържаща се в регистъра на ЕАК. 

Нидерландия 

Адвокати, които имат повече от три години адвокатски стаж, както и адвокатите, 

членове на ЕС или на Европейското икономическо пространство и Швейцария, 

практикуващи в Нидерландия могат да се впишат в регистъра от една до четири 

специализации/области на правото, за които са преминали специално обучение и са 

получили необходимия брой  кредити за обучение. Специализациите могат да бъдат 

избрани от списък, одобрен от Общия съвет.  Адвокат, получил десет кредита през 

предходната година по определена специалност може да оповестява публично своята 

специализация. Оповестяването става по образец, одобрен от Общия съвет. В случай на 

промяна на обстоятелствата адвокатът трябва да уведоми колегията, за да бъде отразена 

промяната в регистъра. 

Румъния 

В румънския закон не се откриват разпоредби, отнасящи се до специализацията на 

адвокатите. 

Франция 
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На адвокатите може да бъде призната една или две специализации. Две са условията за 

това:  

- адвокатът трябва да докаже професионален опит от поне 4 години в тази или тези 

области на правото и 

- този  опит трябва да бъде признат от жури.  

Специализацията се придобива след завършване на въвеждащото обучение.  

Списъкът със специализациите изрично изброява всички възможни специализации и се 

утвърждава от министъра на правосъдието по предложение на Националния съвет на 

адвокатските колегиите. Последният такъв е одобрен със заповед на министъра от 2011 

и в него някои от специализациите са:  

― арбитражно право; 

― право на дружествата и фондациите; 

― застрахователно право; 

― банково и борсово право; 

― търговско и конкурентно право и т.н. 

От друга страна, адвокатът може да поиска да посочва специфична квалификация по 

избраната специализация, която да уточнява още по-детайлно предпочитаната  от 

адвоката област на правото. Специфичната квалификация може да бъде посочвана в 

рекламата на адвоката. Реформата на режима на специализациите, която е в сила от 

2012 год., е резултат на желанието на Съвета на националните адвокатски колегии да 

създаде една система, която подкрепя съществуването на широки специализации и в 

същото време позволява на адвокатите, ако желаят, да посочват в рамките на 

специализацията и по-специфична област на правото, в която практикуват.  Съветът на 

националните адвокатски колегии публикува на сайта си списък със специфичните 

квалификации, който периодично се актуализира. 

Искането за признаване на специализация се адресира до Националния съвет на 

адвокатските колегии, като може да се посочи и специфична квалификация. Последната 

трябва да отговаря на три критерия: 

- да бъде свързана с областта на специализацията; 

- необходимост от поясняване за информация на широката публика и 

- като съдържание и формулиране да има юридически характер.  

За специализацията на адвоката се дава сертификат.  

За да запазят правото да посочват своята специализация адвокатите – титуляри на 

сертификат за специализация трябва да посветят поне половината от часовете, 

предвидени за продължаващо обучение на теми, свързани със специализацията. Ако 
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адвокатът има две специализации, той е длъжен да премине поне 10 часа годишно 

обучение по всяка от специализациите или това са 20 часа общо годишно.  

Словакия 

В Словакия няма система за специализация на адвокатите. В Словакия не се поддържат 

регистри на специализирани адвокати, няма специализации, които да се вписват в 

колегиите и да дават право на практикуващите да специализират и да се водят като 

специалисти по дадена правна материя. 

Словения 

В Словения съществува призната специализация на адвокатите. Тя се придобива, ако 

адвокатът е придобил магистърска степен по право и е специализирал в дадена област 

най-малко 5 години. Документите му се разглеждат от орган на колегията и при 

одобрение, той може да информира клиентите си, че е специалист в дадена правна 

област. Адвокат, който е бил назначен като помощник преподавател, хоноруван или 

редовен преподавател във факултета по право, придобива статута на специализиран 

адвокат в правната област, в която практикува педагогическата и научна дейност, дори 

да не изпълнява условията за 5-годишен стаж.  

Хърватия 

В Хърватия има специализация на адвокати, която се вписва като допълнителен 

отличителен признак на адвоката в регистъра на адвокатурата. Адвокатът може да 

поиска признаване на неговите познания в дадена правна материя. Областите на 

специализация се определят от адвокатурата. Специализация се признава на адвокат, 

който е работил по правната материя минимум 5 години или е университетски 

преподавател или е публикувал произведения по тази тема в научни издания. 

Адвокатът подава молба до адвокатурата, която се разглежда от троен състав. 

Последният решава дали да допусне обявяване на специализация на кандидата.  

Чехия 

Няма специализация като определен статут. В регистъра на адвокатите могат да се 

намеря 61 области на правото и всеки адвокат може да определи своята област, в която 

има най-силен опит и познания и да се впише в регистъра с нея.  

Унгария 
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В Унгария има специализация на адвокатите. Възможно е да се придобие диплома за 

специализирано юридическо образование (szakjogászi végzettség). Такава диплома може 

да се придобие чрез следдипломно обучение в конкретна област на правото (достъпно и 

за други юридически професии). Специализираното обучение се организира от 

университета. То е достъпно за всички висшисти с диплома по право, включително за 

вписани адвокати. Придобиването на тази диплома не е задължително и адвокатите със 

и без специализация имат едни и същи права и задължения. 

Австрия 

В Австрия няма специализация в отделни правно области, но адвокатите имат право да 

посочват предпочитана област на дейност. 

 

Малта 

 

Няма специализация. Специализацията не е уредено нито в националното 

законодателство, нито в Правилника за вътрешния ред на адвокатската колегия. 

 

Литва 

В Литва няма система за специализация. Адвокатите сами отговарят за предприемането 

на учебни дейности за специализация, подходящи за техните интереси и практика.  

Латвия 

 

Няма предвидена специализация в законодателството. 

 

Ирландия 

 

В Ирландия няма система и изисквания за специализация. 

Италия  

На адвокатите се признава възможността да получат и да посочат специализация по 

начините, които са определени съгласно регламент, приет от министъра на 

правосъдието, след получаване на мнението на Националния адвокатски съвет 

Специализацията може да се получи след положително обучение най-малко две години 

или при доказан опит в сектора на специализацията. Обучението, чийто начин на 
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провеждане се определя от регламента, се организира към правните факултети, с които 

Националният адвокатски съвет и съветите на териториалните колегии могат да 

сключват споразумения за курсове по висша специализация, за да се получи титлата 

„специалист―.  

Получаването на титлата „специалист― поради доказан професионален опит, натрупан в 

сектора, който е предмет на специализацията, е запазено само за адвокати, които  са 

натрупали стаж като членове на адвокатската колегия, без прекъсване и без напускане, 

от най-малко 8 години и които показват, че постоянно, преимуществено и непрекъснато 

са извършвали тази професионална дейност в един от секторите за специализация през 

последните 5 години. Присъждането на титлата „специалист― на базата на оценките от 

участието в курсове по професионално обучение, както и в резултат на доказан 

професионален опит, се извършва само от Националния адвокатски съвет. 

Получаването на титлата „специалист― не води до запазване само на този вид 

професионална дейност. Към адвокатските колегии се поддържа специален регистър на 

адвокатите-специалисти.   

 

Общо за ВСИЧКИ  

 

Анализ: В повечето държави, предмет на анализа, законът допуска посочване от 

адвоката на неговата специализация. В тези държави има стриктни и детайлни правила, 

уреждащи тази материя, условията за посочване на специализация, както и изискването 

за преминаване ежегодно на обучение по специалността.  

  

7. Реклама 

 

Белгия 

 

Белгийският деонтологичен кодекс различава три вида реклама: 

- функционална – която има за цел да рекламира професията;  

- лична – всякаква комуникация, която има за цел популяризиране на автора или 

неговата професионална дейност и 

- „démarchage― или активно търсене на клиенти чрез личен контакт и офериране на 

адвокатски услуги.  

Функционалната реклама в Белгия е от изключителна компететност на органите на 

адвокатурата. 
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Личната реклама е позволена, но при спазване на определени правила, а именно: 

лоялност, честност, порядъчност и дискретност, при спазване на адвокатската тайна и 

независимостта на адвоката. Рекламата не може да бъде подвеждаща и опозоряваща 

или да съдържа сравнения. Адвокатът не може да посочва своята специализация освен, 

ако такава не му е призната по правилата на деонтологията. Не се допуска реклама, 

позволяваща да бъде идентифицирана клиантелата на адвоката или на неговата 

кантора,  както и казусите, по които работи. Адвокатът в Белгия няма право да обявява 

брой на поетите от него казуси, постигнатите резултати, процент на успеваемост или 

пък своя оборот.  

Според деонтологичния кодекс адвокатите имат право да търсят активно клиенти при 

спазване на определени правила, като например: да е поканен предварително от 

клиента за среща, да не нарушава правото на избор на клиента; да не се възползва от 

затрудненото състояние на клиента и т.н. Всяка колегия определя правилата, при които 

членовете ѝ следва да уведомят Председателя на колегията за своите рекламни проекти 

и дейности, свързани с активно привличане на клиенти. Председателят има право да 

забрани дадена реклама или да разпореди нейното спиране в случай, че тя противоречи 

на правилата на деонтологията. 

 

Естония 

Адвокатската кантора може да предоставя публично информация за своята дейност, в 

т.ч. информация за: името на кантората; сфери на дейност; адрес и работно време; 

имена и предишен професионален опит, специализация, академични титли на 

адвокатите, работещи в кантората; ценова листа. Оповестяването на друга търговска 

информация за дейността на адвоката и адвокатската кантора следва да се прави в 

съответствие с правилата за професионално поведение, в т.ч. при зачитане 

независимостта на адвоката, задължението за адвокатска тайна и принципите за 

достойнство и колегиалност. 

 

Нидерландия 

В нидерландския Закон за адвокатите не се откриват разпоредби, уреждащи рекламата 

на адвокатската практика.  

 

Румъния 

Рекламата е позволена, но при определени условия. Независимо от вида реклама, тя не 

трябва да съдържа хвалебствия или сравнения, нито споменаване на клиенти. 
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Рекламата не може да се използва като пропаганда с цел привличане на клиенти. 

Формите на реклама могат да бъдат: 

8. Поставяне на табела; 

9. Обяви съгласно изискванията на Статута на адвокатската професия; 

10. Обяви или участие в годишници или указатели; 

11. Покани, брошури или обяви за участие в професионални или специализирани 

конференции и колоквиуми; 

12.  Кореспонденция и визитни картички; 

13. Интернет страница. 

Следната реклама не е разрешена: 

- Предлагане на услуги директно или чрез посредник по домовете или на публично 

място; 

- Персонализирано предложение за осъществяване на услуги;  

- Предложение за консултация или редакция на юридически актове, предназначени за 

масова публика – чрез радио или телевизия. 

Има стриктни правила и изисквания към табелата на адвоката – размери, 

местоположение и т.н.  

Към всички допустими форми на реклама има детайлни изисквания в Статута на 

адвокатската професия.  

Нарушаването на установените от закона и Статута изисквания, се считат за тежко 

дисциплинарно нарушение. 

 

Франция 

Функционалната реклама, предназначена да популяризира адвокатската професия и 

нейните органи  е единствено от компетентност на органите, представляващи 

адвокатурата.  

Рекламата е разрешена на отделен адвокат доколкото цели да информира 

обществеността в това число за вида на предлаганите от адвоката услуги при спазване 

на основните принципи на професията. Рекламата трябва да бъде достоверна, при 

спазване на адвокатската тайна. За всяка реклама трябва да бъде уведомена 

адвокатската колегия. 

Рекламата не трябва да съдържа хвалебствия, сравнения с други колеги или пък да 

споменава клиенти.  

Разрешената реклама включва: 

- организиране от адвокат на курсове, семинари и други обучения;  

- участие на адвоката на професионални изложения. 
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В книжата и документите на адвоката може да се съдържа само информация, която 

отговаря на изискванията за персонална реклама. В тях може да се съдържа името на 

адвоката, неговия адрес, уеб сайт, адвокатската колегия, в която е вписан, е-мейл, 

телефон и факс, университетска титла, придобита специализация, система за 

управление на качеството, ако такава е въведена. Тези правила се отнасят и до 

електронната кореспонденция на адвоката.  Визитната картичка на адвоката може да 

съдържа същата информация. 

Табелата на адвоката трябва да бъде с разумен размер и да бъде поставена на входа на 

сградата, в която се намира кантората на адвоката.  

Обяви в средствата за масово осведомяване са допустими само в изрично посочени 

случаи, като например: съобщение за преместване на адвоката на нов адрес, 

приемането на нов съдружник, отваряне на дъщерна кантора. 

Адвокат, който използва и поддържа уеб сайт е длъжен да информира адокатската 

колегия за това и да предостави информация за домейна на сайта. Сайтът не може да 

съдържа рекламни банери. Сайтът не може да съдържа линкове към други сайтове, 

чието съдържание противоречи на принципите на адвокатската професия.  

Словакия 

Възможностите за реклама са силно ограничени. Принципът на словашкият закон е, че 

адвокатите стават известни за професионалните си качества , чрез  доволните си 

клиенти. За канторите си адвокатите могат да поставят информативни табели на 

входовете на сградите, в които е офиса, като табелите не могат да са по-големи от 

30х60 см. Имената на общи адвокатски дружества трябва да съдържат имената на 

практикуващите и не могат да включват имена на хора, които не работят пряко в 

кантората. Адвокатите могат да присъстват в средствата за масово осведомяване и 

интернет само чрез информация  за специализацията си, автобиографични данни или 

научни титли и информация за специализация или издадени техни трудове.  

Словения 

Рекламата на адвокат е забранена по закон. Забранено е на адвоката да хвали 

качеството на собственото изпълнение; да посочват успешни искове, спечелени дела и 

други негови дела участие във важен казус, на броя на неговите клиенти и техните 

значение, трудността на уредените дела и други подобни; да коментира действията 

успехите/неуспехите на други свои колеги; да използва предишна дейност, функция 

или длъжност като предтекст за по-добро изпълнение; да твърди, че има специализация 



 
 
  
 
 
 
    
 

Проект № BG05SFOP001-3.003-0135, с наименование „Българската адвокатура – силна и обновена‖, 

който се финансира по Оперативна програма „Добро управление― по Процедура BG05SFOP001-3.003 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Граждански контрол върху реформата в 

съдебната система― 

 

 

по дадена материя, освен ако не е призната от адвокатската колегия; да се позовава на 

влиятелни връзки и познати; - да дава подвеждаща информация за дейността си;  да се 

позовава на работата си с чуждестранни адвокатски кантори; да раздава  рекламни 

подаръци; да ангажира трети страни с рекламата си ; да слага светещи реклами и други. 

Не се счита като реклама публикуване на информация за нов офис на адвокат в 

средствата за масова информация и в интернет.  

Хърватия 

В Хърватския закон няма текст забраняваш рекламата, но се смята за неетично според 

Етичния кодекс да се рекламираш като адвокат по какъвто и да начин, както и да 

правиш оферти за намалени цени.  

Чехия 

Според Кодекса за поведение на чешките адвокати, рекламата е забранена под каквато 

и да форма. Чешките адвокати имат право единствено да информират за своята 

дейност, точно, дискретно и ясно. Адвокатът е задължен да има указателна табела за 

офиса си, вън на сградата, в която се намира. 

Унгария 

Адвокатите имат право да рекламират в съответствие с правилата, предписани от 

Кодекса за поведение и разпоредбите относно рекламата на правни услуги приет от 

Унгарската адвокатска колегия. Сред разпоредбите са следното:  Рекламата на правни 

услуги трябва да бъде точна;  Трябва да се спазват ограничения по отношение на 

рекламирането на цените на услугите; Сравнителна реклама не е разрешена: забранено 

е сравняването на случаи или клиенти, тъй като всички случаи и клиенти са различни и 

професионална тайна също трябва да се спазва при предоставянето на информация за 

тях. Съществуват и специфични правила относно допустимостта и съдържанието на 

адвокатските уебсайтове. Кодексът сочи, че адвокатска кантора може да публикува 

уебсайт след уведомяване, че разполага с такъв в колегията; в сайта не може да има 

реклама на цени, отстъпки, специални такси за консултации. В случай на нарушаване 

на горните разпоредби, Етичната комисия на Унгарската адвокатска колегия има право 

да заведе дело срещу адвоката.  

Австрия 
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Съгласно разпоредбата на § 10 (5) от действащия Закона за адвокатурата 

(Rechtsanwaltsordnung) на адвоката е разрешено да рекламира, доколкото предоставя 

вярна и фактическа информация за неговата професионална дейност и е в съответствие 

с неговите професионални задължения. 

Други изисквания и ограничения към предоставяната от адвоката информация не са 

въведени. 

 

Малта 

 

Адвокатите не могат да рекламират своята дейност или популяризират своите фирми, 

освен според определени правила или с одобрението на Адвокатската камара. 

Детайлите, които могат да бъдат включени в рекламата са - имена на адвоката, телефон, 

факс, имейл, адрес, областите в които практикува, метод на плащане. Не може 

рекламата да е подвеждаща да се включва в нея сравнение с други адвокати; да се 

използват думите ―експерт‖, ―специалист‖ или подобна терминология; идентификация 

или описание на клиенти; позоваване на публична или държавна служба, ако преди 

това са работили там практикуващите адвокати.  

 

Литва 

Към момента действащия Закон за адвокатурата в чл. 42 разрешава рекламата, 

дотолкова, доколкото тя съответства на принципите на адвокатската дейност. Не 

съществува ограничение за формите, чрез които адвокатите могат да разгласяват 

дейността си и това може да става чрез реклама, самопредлагане и други форми на 

търговски съобщения. 

В действащия Кодекс за професионално поведение на литовските адвокати не 

съществува ограничение за рекламата и други форми на търговски съобщения от 

адвокати, като е предвидено единствено, че адвокатът „не може да рекламира или 

предлага правни услуги в правна област, за която не е напълно квалифициран“ (чл. 5 от 

Кодекса).  

За съдържанието на адвокатската реклама е въведено общото изискване да не бъде 

арогантна и да не сочи превъзходство на рекламиращия над колегите.  

Изискванията и процедурата за използване на рекламата се създават от Адвокатурата 

на Литва след съгласуване с Министерство на правосъдието на Литва.  
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Латвия 

Само латвийски заклети адвокати и помощници на заклети адвокати имат право да 

предлагат съдействието на адвокат за водене на дела в съдилища, както и да 

рекламират такова съдействие. Регламентите за рекламиране на латвийски заклети 

адвокати и помощници на заклети адвокати се определят от устава на Латвийската 

адвокатска колегия. 

 

Ирландия 

 

Рекламата на адвокати (солиситъри и баристъри) е разрешена, съгласно чл. 218 и сл. от 

Закона за регулиране на правните услуги (Legal Services Regulation Act 2015). 

Рекламата може да включва рекламиране на правни услуги, адвокатски съдружия, 

партньорства и др. 

На 18 декември 2020 г. отговорността за регулирането на рекламата на юристи, 

включително адвокати, беше прехвърлена от Юридическото общество към 

Регулаторния орган за независими правни услуги. 

Понастоящем Органът е отговорен за регулирането на рекламата на юридически услуги 

от практикуващи юристи, включително начина, по който адвокатите рекламират своите 

професионални услуги. 

Италия  

Адвокатът в Италия има право да рекламира своята професионална дейност, 

организацията и структурата на кантората и евентуалните си специализации и научни и 

професионални титли, които притежава. Рекламата, както и цялата информация, която 

е разпространена публично, трябва да бъдат прозрачни, истински, правилни и не трябва 

да се прави сравнение с други професионалисти, не трябва да бъде двусмислена, 

подвеждаща, пренебрежителна или внушаваща. Неспазването на горните изисквания 

представлява дисциплинарно нарушение. 

 

 

Общо за ВСИЧКИ  

 

Анализ: В почти всички страни личната реклама на адвоката е допустима, но при 

определени стриктни правила. Нарушаването на тези правила може да доведе до 

налагане на дисциплинарни наказания на виновните. 
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8. Кантора и дъщерни кантори 

Италия  

Адвокатска кантора 

Упражняването на адвокатската професия под формата на сдружение е позволено само 

при сдружения от лица, капиталови дружества или кооперативни дружества, чиито 

съдружници са адвокати вписани в Регистъра. Всеки адвокат може да участва само в 

едно сдружение. Наименованието или фирмата трябва да съдържат индикацията: 

„сдружение между адвокати‖. Професионалната задача, възложена на дружеството и 

изпълнена по принципа на личностния ангажимент за професионалната услуга може да 

се извършва само от съдружници адвокати, които притежават необходимите права за 

извършване на специфичната професионална услуга, изисквана от клиента. 

Отговорността на дружеството и на съдружниците не изключват отговорността на 

адвоката, който е извършил услугата.  

Адвокатското дружество се вписва в специална секция на регистъра, воден от 

регионалната  колегия, по седалище на дружество. Дисциплинарната отговорност на 

адвокатското дружество се носи при спазване на Адвокатския кодекс и е подчинена на 

дисциплинарната компетенция на адвокатската колегия, в която е вписано.  

Прекратяването, заличаването или напускането на съдружник от колегията, в която е 

вписан е основание за изключването му от адвокатското дружество.  

 

Португалия  

Адвокатите могат да упражняват професията, като създават или се присъединяват към 

адвокатски кантори, като партньори или сътрудници. Създаването и дейността на 

адвокатските кантори е част от правния режим в Португалия за създаване и 

функциониране на професионални дружества, които са обект на режима на 

професионалните обществени сдружения.   

Адвокатските кантори се ползват от правата и са подчинени на задълженията, 

приложими за адвокатите, а именно: етичните принципи и правила, съдържащи се в 

Устава, както и на дисциплинарната власт на Адвокатската колегия. Дружествата 
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трябва да изберат, към момента на своето учредяване, един от следните два вида, в 

зависимост от режима на отговорността:  

а) дружества с неограничена отговорност (IR); 

б) дружества с ограничена отговорност (RL). 

 

Латвия 

Заклетите адвокати могат да упражняват дейността си самостоятелно или съдружие с 

други заклети адвокати. Адвокати могат да създават офиси на заклети адвокати, които 

се регистрират в Латвийския съвет на Заклети адвокати. Допуска се създаването на 

офис на заклети адвокати (заклет адвокатски офис) за извършване на професионална 

дейност, в който един или всички участници са заклети адвокати. Заклетият адвокатски 

офис се създава като съдружие или като дружество с ограничена отговорност и се 

регистрира в Търговския регистър съответствие със законните процедури. Съгласието 

на Латвийския съвет на заклетите адвокати се прилага към заявлението за регистрация 

на заклетият адвокатски офис в Търговския регистър. Съвета осъществява контрол 

върху създаването на офиса дали отговаря на изискванията на Закона на адвокатурата. 

Само заклет адвокат може да бъде член или участник в заклет адвокатски офис. Само 

адвокат, който е член или участник в заклет адвокатски офис може да бъде член на 

борда и съвета на заклетия адвокатски офис.  

Заклетият адвокатски офис може да наеме заклет адвокат, който не е член или участник 

в заклетия адвокатски офис за извършване на определена дейност. 

 

Адвокатите на държавите-членки на Европейския съюз могат да създават клонове в 

Латвия на техните адвокатски дружества.  

Словакия 

Адвокатът регистрира адрес на кантората си в Адвокатската колегия. Ако адвокатът 

упражнява професията си под форма на обединение на адвокати, регистрира се обща 

кантора. При промяна на адреса на кантората, той се съобщава незабавно на колегията. 

Адвокатите са свободни да упражняват професията на територията на цялата страна. 

Словения 
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Адвокат в Словения може да има само една кантора и не може да прави свои 

допълнителни офиси. Свободен е да се премести, но първо трябва да уведоми 

Адвокатурата. 

Хърватия 

Много строго е регламентирано правото на адвокатите да имат адвокатски кантори. По 

принцип, адвокатът може да има само една кантора, като в случай на преместване 

предварително уведомява Адвокатурата. Ако кантората е на адвокатско съдружие, в 

нея трябва на пълен работен ден да работи поне един адвокат , в противен случай 

кантората се закрива от адвокатурата.  

Чехия 

Има изискване за наличие на регистриран офис на територията на Чешката република. 

Ако адвокатът практикува в консорциум, адресът е адресът на консорциума. 

Унгария 

При регистрация в адвокатурата, адвокатите прилагат договор или нотариален акт за 

помещението, което ще ползват за офис. Последният се регистрира в адвокатурата. 

Няма ограничение за регистриране на втори офис или клон, като той се вписва според 

мястото си в регионалната адвокатска колегия. Регионалните адвокатски колегии в 

Унгария са 20, но половината от адвокатите са членове на колегията в Будапеща.  

Белгия 

Всеки адвокат е длъжен да има кантора, в която е главното седалище на 

осъществяваната от него дейност. Помещението трябва да позволява ефективното 

осъществяване на адвокатската практика при спазване на принципите и изискванията 

към адвокатската дейност. Адвокатът има право да отваря и дъщерни кантори след 

разрешение на Съвета на колегията, в чийто район се намира вторичната кантора. За 

дъщерната кантора адвокатът заплаща членски внос към колегията, в чийто район се 

намира тя в размер, определен от Съвета на колегията. Ако дъщерната кантора е в 

района на същата колегия, в който се намира и главната кантора на адвоката, Съветът 

на колегията има право да установи режима за регистриране на тази кантора и дали 

това да става с одобрение на Съвета на колегията или с просто уведомяване. 

 

Естония 
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Адвокатът следва да предоставя своите услуги в адвокатска кантора. Адвокатската 

кантора задължително се управлява от адвокатска фирма или от заклет адвокат, 

действащ като едноличен собственик. Една адвокатска фирма, съответно едноличен 

собственик може да поддържа няколко адвокатски кантори. Създаването на адвокатска 

кантора се обявява пред Борда на на ЕАК, като се представя и документ, 

удостоверяващ правото на собственост или правото да се използва помещението, в 

което се намира кантората. 

 

Нидерландия 

Адвокатът е задължен да има установен адрес на адвокатска дейност. Адвокатът има 

право само на един адрес (една кантора). Общият съвет на Нидерладската адвокатура 

може при определени специални условия да разреши на адвокат да установи своя 

кантора извън страната, след изслушване на Съвета на адвокатската колегия, където 

практикува адвокатът. За целите на определна работа или казус Общият съвет може да 

разреши на адвокат временно да установи своя втора кантора в друго населено място 

след изслушване на Съвета на адвокатската колегия, чийто член е адвоката.  

Всяко нарушаване на описаните правила за установяване на кантора е основание за 

лишаване на адвоката от права с решение на съда по искане на Съвета на колегията или 

прокурора.  

 

Румъния 

Адвокатът, независимо от формата, под която осъществява дейността си има право да 

открива кантора в района на колегията, в която е регистриран и дъщерни кантори в 

страната или в друга държава, където е регистриран като адвокат. Дъщерните кантори в 

района на друга колегия се откриват след одобрението на Съвета на тази колегия, като 

се уведомява и колегията, в която адвокатът е регистриран. 

  

 

Франция 

Адвокатът може да установява една или повече дъщерни кантори следа като декларира 

това пред съвета на колегията, в която членува. Когато дъщерната кантора се намира в 

района на друга колегия, адвокатът трябва да поиска разрешение от съвета на тази 

колегия. Съветът на колегията трябва да се произнесе в срок от три месеца. Липсата на 

произнасяне се счита за мълчаливо съгласие.  



 
 
  
 
 
 
    
 

Проект № BG05SFOP001-3.003-0135, с наименование „Българската адвокатура – силна и обновена‖, 

който се финансира по Оперативна програма „Добро управление― по Процедура BG05SFOP001-3.003 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Граждански контрол върху реформата в 

съдебната система― 

 

 

Адвокатът, който има дъщерна кантора трябва да упражнява активно професионална 

дейност в същата. В противен случай той рискува нейното затваряне с решение на 

съвета на колегията.  

 

 

ОБЩО за всички държави:  

Анализ:  Сравнителния анализ показва, че в повечето страни законът поставя изискване 

за наличие на кантора, съответно адрес на дейност на адвоката. Адвокатските 

дружества са възприети във всички страни, като реда и изискванията са почти сходни. 

С малки изключения почти във всички държави, предмет на анализа е допустимо 

откриване на дъщерна кантора в страната или чужбина след съгласие на органите на 

адвокатурата или след тяхното уведомяване. В някои държави (Белгия) адвокатът 

дължи заплащане на членски внос и към колегията, в чийто район е регистрирана 

дъщерната кантора. 

 

 

9. Временно преустановяване и възобновяване на дейност 

 

Белгия 

Нито в законовите текстове, уреждащи адвокатската професия в Белгия, нито в 

Деонтологичните кодекси на Съюзите се откриват текстове, уреждащи възможност за 

временно преустановяване и възобновяване на дейност като адвокат. Предвид това и 

може да бъде направен извод, че липсва подобна възможност за доброволно 

преустановяване на дейност.  

За отписването от адвокатската колегия и временното лишаване от права като 

дисциплинарно наказание, виж т. IX Дисциплинарна отговорност.  

  

Естония 

Членството в ЕАК може да бъде временно преустановено с решение на Борда в 

следните случаи:  

- когато по здравословни причини адвокатът не може да упражнява дейност за повече 

от месец; 

- когато адвокатът не е покрил изискванията за продължаващо обучение и последният 

изпит за професионална пригодност е положен преди повече от шест години;  

- назначен е на държавна служба или на позиция, свързана със завършване на 

университетска програма по право;  
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- избран е за член на Естонския или Европейския парламент или за президент на 

републиката;  

- избран е за член на правителството или на Европейската комисия;   

- подал е молба за временно преустановяване на дейността си за срок до една година. 

Временното преустановяване не може да бъде за срок по-дълъг от пет последователни 

години и може да бъде продължено само веднъж за период до пет години. 

Изборът в местен (общински) съвет не е основание за временно преустановяване на 

дейността. 

Адвокатската практика може временно изцяло или частично да бъде преустановена от 

Борда в случаите, че адвокат е заподозрян или осъден по наказателно дело.  

При отпадане на основанията за това, Бордът със свое решение постановява 

възобновяване на дейността и възстановяване на адвокатските права. 

Временното преустановяване на дейността не освобождава адвоката от 

задълженията му за продължаващо обучение с някои изключения (избор за член на 

парламент или поради здравословни причини). 

Адвокатската практика на даден адвокат може да бъде преустановена и по решение на 

Съда на честта. 

Адвокат, чието членство е временно преустановено продължава да заплаща членски 

внос в размер, определен от Общото събрание на ЕАК. 

 

Нидерландия 

Временно се прекратяват правата на адвокати, които са обявени в несъстоятелност или 

които са в производство по управление на дълговете, които са осъдени на лишаване от 

свобода заради дългове или които са поставени под настойничество или попечителство 

до приключване на съответното производство по несъстоятелност или управление на 

дълговете, съответно изтърпяване на наказанието или отмяна на запрещението. 

Адвокатът с временно прекратени права няма право да употребява титлата адвокат за 

времето на ограничението.  

Като временна и спешна мярка, по искане на Председателя на колегията, 

дисциплинарната комисия може да прекрати правата на адвоката, за когото има 

сериозни опасения, че с действията или бездействията си застрашава или може да 

застраши защитени от закона права и интереси. По отношение на такъв адвокат могат 

да бъдат взети и други временни подходящи мерки.  

 

Румъния 

Адвокатската практика се преустановява временно в следните случаи: 
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- несъвместимост – за времето на съществуване на причината за несъвместимост;  

- лишаване от право да се практикува професията, постановено с решение на съд или 

като дисциплинарно наказание – за периода на наказанието;  

- при неплащане за повече от три месеца на членски внос, данъци или социални 

вноски– до пълното изплащане на задълженията; 

- при писмено поискване от страна на адвоката. 

 

Франция 

Отписва се от регистъра на адвокатите адвокат, който е изключен или се намира в 

несъвместимост, или който за определен срок не изпълнява задължението си за 

задължителна професионална застраховка.  

Сред причините за отписване от колегията са и: тежко или постоянно заболяване или 

невъзможност да се упражнява професията;  неплащане на членски внос; неефективно 

упражняване на професията без основателна причина.  

Отписването става с решение на Съвета на колегията служебно, по искане на прокурора 

или на заинтересованото лице. Изслушва се и самото лице.  

Повторното вписване става с решение на Съвета на колегията, който проверява налице 

ли са условията за вписване. 

 

Литва 

 

Адвокатът по решение на Адвокатурата на Литва може временно да бъде изключен от 

списъка на литовските практикуващи, ако е заподозрян или обвинен в извършване на 

престъпно деяние. В тези случаи адвокатът е изключен от списъка на литовските 

практикуващи до изчистване на обстоятелствата, които са създали основание за такова 

изключение.  

Словакия 

Не е предвидено прекъсване на упражняване на адвокатската колегия по желание на 

адвоката. Предвидени са случаи, при които временно се отнема правото на 

упражняване на професията, като след изтичане на действието на тези обстоятелства се 

възстановява възможността за упражняване на професията. Временно преустановяване 

се налага в случаи на трудов договор, изтърпяване на наложено наказание за 

престъпление (не от кръга на престъпленията, които са несъвместими с професията), 

започнало дисциплинарно производство, неплащане на наложена глоба по 

дисциплинарно производство, неплащане редовно членски внос и в случай, че 
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адвокатът е уведомен за забавата и му е даден срок да изпълни задълженията си към 

Адвокатурата. 

Словения 

В законът не е указан за какъв период от време адвокатът не може да изпълнява 

задълженията си, но ако се случи, адвокатът и адвокатурата следва надлежно да 

предприемат действия. Ако адвокатът временно е ангажиран на друга длъжност, която 

е несъвместима с адвокатската професия, ако адвокатът е възпрепятстван да упражнява 

професията си, той следва да уведоми Адвокатската колегия. В този случай, колегията 

определя адвокат, който да приеме недовършените съдебни и други производства с 

участието на прекъсналия дейността си адвокат.  

Хърватия 

Хърватските адвокати са задължени редовно да упражняват професията си. Както и в 

другите страни, повод за прекъсване на дейността са дисциплинарно производство, за 

сериозно нарушение на правилата за практикуване, наказателно производство срещу 

адвоката за сериозно престъпление или влизане в сила на присъда – затвор или 

преминаването му на работа на държавна или изборна длъжност. За наличието на тези 

обстоятелства, адвокатурата служебно се уведомява от съда или съответната държавна 

служба. Освен тези поводи за прекъсване, адвокатът следва да прекъсне дейността си и 

когато е в лошо здравословно състояние, не може да упражнява дейност като самонаето 

лице или просто без причина спре да практикува повече от 6 (шест) месеца. След като 

отпадне причината за прекъсване и не е на лице друга причина за невъзможност да се 

упражнява адвокатска професия, адвокатът може наново да кандидатства да бъде приет 

за адвокат. Отнемането на права на адвокат подлежи на обжалване пред Върховния съд, 

който заседава в състав от 5 души – президента на Адвокатурата, трима адвокати 

определени от адвокатурата и двама съдии от върховния съд. 

Чехия 

Временно отнемане на права има при налагане на дисциплинарно наказание, при 

обявяване на адвоката в банкрут, при обявяване на банкрут на фирма, чийто собственик 

е адвоката,  загуба на дееспособност, изтърпяване на наказание „отнемане на права―, 

налагане на наказани „пробация―, при започване на работа, по трудов договор (не като 

адвокат). Загубата на правоспособност приключва и адвокатът си възстановява правата 

след като вече не е на лице пречка за упражняване на професията. Ако адвокатът е 
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назначен на трудов договор при друг адвокат и последният загуби правоспособността 

си, то тогава и наетото лице не може да упражнява дейност по трудов договор. 

Унгария 

Временно ограничение на правата на адвоката става в резултат на дисциплинарно 

наказание. Същото може да бъде и отложено за 1 до 3 години като изпитателен срок. За 

срока на отлагане и в случай, че адвокатът получи ново дисциплинарно наказание , 

отложеното наказание се кумулира с новото. Освен това адвокатът може да поиска от 

колегията да преустанови временно изпълнение на дейността си като адвокат. Това 

обстоятелство се обявява в колегията, като адвокатът трябва да докаже, че е делегирал 

правомощията си на друг адвокат за всички свои действащи дела. Също трябва да 

върне картата си в колегията и да премахне табелата от офиса, в който упражнява 

професията си. Прекъсването на изпълнението на дейността може да е за срок от 3 

месеца до 5 години. За срокът на прекъсването адвокатът заплаща членски внос в 

минимален размер. Адвокатът може да възстанови пълните си права и преди обявения 

срок като уведоми колегията, която следва да му възстанови правата в 15-дневен срок.  

 

ОБЩО за всички държави 

Анализ:  Анализът на текстовете на отделните държави показва сходни причини за 

временно преустановяване на дейност, които най-общо могат да се сведат до 

невъзможност за упражняване на дейността; като дисциплинарно наказание или поради 

несъвместимост. В някои държави има предвидени и максимални срокове за временно 

преустановяване на дейност като адвокат. Допълнително, регистрацията му като 

регистриран европейски адвокат или регистриран чуждестранен адвокат е спряна; 

адвокатът е заподозрян или обвинен в извършване на престъпно деяние. В тези случаи 

адвокатът е изключен от списъка до изчерпването на обстоятелствата, които са създали 

основание за такова изключение.  

 

10. Търговска дейност  

 

Италия  

 

В Република Италия, професията адвокат е несъвместима с всяка друга дейност на 

свободна практика, извършвана непрекъснато или професионално, както и  

изпълнението на каквато и да е търговска и предприемаческа дейност, извършвана от 
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свое име или за чужда сметка. Адвокатът няма право да бъде съдружник и/или 

управител на дружество, имащо за цел упражняването на търговска и предприемаческа 

дейност, създадено под каквато и да е форма. Няма право да бъде едноличен управител 

или изпълнителен директор в капиталово дружество, включително и под кооперативна 

форма, както и председател на управителен съвет с индивидуални ръководни права. 

 

Португалия  

Няма ограничения за упражняване на търговска дейност, като се посочва  

упражняването на дейност, чието осъществяване противоречи на изискванията за 

професионална етика и независимост на адвоката. Изключенията за подробно уредени в 

чл. 82 от Устава.  

Белгия 

Адвокатската професия в Белгия е несъвместима с упражняването на търговска 

дейност. По въпроса за наличието на несъвместимост решава Съветът на колегията.  

Естония 

Единствените основания за несъвместимост със статута на адвокат, които естонският 

закон за адвокатурата посочва са: работа на държавна служба; ако лицето е наето по 

трудово или служебно правоотношение, както и упражняването на професия, чието 

осъществяване противоречи на изискванията за професионална етика и независимост 

на адвоката. 

Съгласно §81, ал. 1 от естонския ЗА адвокат не може да бъде част от управлението на 

юридическо лице в случай, че това негово участие е несъвместимо с адвокатската му 

дейност или с правилата на професионалната етика на адвоката или ако има 

основателни съмнения за засягане независимостта на адвоката. Това участие по 

никакъв начин не трябва да накърнява адвокатската практика и репутацията на 

адвоката. 

Нидерландия 

В нидерландския Закон за адвокатите не се откриват разпоредби относно възможността 

адвокат да осъществява търговска дейност. 

Румъния 
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В Румъния адвокатската професия е изцяло несъвместима с упражняването на 

търговска дейност. 

Франция 

Адвокатската професия е несъвместима с: 

- всякаква дейност с търговски характер, осъществявана лично или чрез посредник;  

- с качеството съдружник в събирателно дружество, командитно дружество, 

командитно дружество с акции, управител в дружество с ограничена отговорност, 

председател на съвета на директорите или на управителния съвет на акционерно 

дружество, управител на гражданско дружество, освен, ако последното не е под 

контрола на Съвета на адвокатската колегия. 

Адвокат, който има поне седем години професионален стаж, може да бъде избран за 

член на контролния съвет на търговско дружество или управител на дружество след 

като получи предварително съгласие от Съвета на колегията. В случай, че Съветът 

прецени, че позицията не е съвместима с достойнството и уважението, които се 

свързват с адвокатската професия, Съветът уведомява за това адвоката и го поканва 

веднага да прекрати тази си функция.    

 

ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ 

Анализ: В почти всички държави адвокатската професия е несъвместима с 

упражняване на търговска дейност, а там, където това е позволено, са въведени 

стриктни правила при засилен контрол от страна на органите на адвокатурата. 

11. Други права и задължения, интересни практики  

Белгия 

Адвокатите могат да използват информация от националния регистър на физическите 

лица само с посредничеството на Съюзите. За целта те подават молба за информация до 

съответния Съюз, като удостоверяват, че информацията им е необходима за: завеждане 

на дело, съдебно преследване, изпълнение на споразумителни актове  и т.н. 

Информацията трябва да бъде използвана само за целите, за които е предоставена. 

Всяка злоупотреба с предоставени лични данни или всяко нарушение на личния живот, 
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се наказва по съответния законов ред. За извършеното нарушение съответния Съюз 

уведомява и Председателя на колегията, чийто член е адвоката. 

Естония 

Достъп до регистри 

В естонския ЗА не се откриват разпоредби, уреждащи правото на достъп на адвокатите 

до национални регистри с лични данни. 

Заверки 

Адвокатите в Естония имат право да заверяват копия на документи и да удостоверява 

подписи върху книжа, които се представят пред съд или друга институция във връзка с 

предоставяна от адвоката услуга.  §41 ал. 2 от естонския ЗА приравнява тази заверка на 

официален препис. Според същия текст, когато адвокат заверява подписа на 

упълномощителя на пълномощно, с което се упълномощава адвоката, тази заверка има 

стойност на нотариално удостоверяване на подписа на лицето. 

Нидерландия 

Не се откриват разпоредби, уреждащи достъпа на адвокатите до регистри. 

Румъния 

Квалифицираните адвокати могат да се явяват пред всички съдилища с изключение на 

Касационния и Конституционния съд, където могат да се явяват само квалифицирани 

адвокати с повече от пет години непрекъсната практика като квалифициран адвокат.  

Адвокатите могат да използват адвокатски печат, който съдържа името на формата, под 

която упражняват адвокатска дейност, имената на адвоката и посочване на това дали е 

стажанта-адвокат или квалифициран адвокат. 

Адвокатите-членове на органи на адвокатурата са длъжни да участват в заседанията на 

тези органи. Адвокатите се длъжни да присъстват на събития и други дейности, 

организирани от Съвета на колегията, за които са уведомени своевременно. 

Отсъствието без уважителни причини съставлява тежко дисциплинарно нарушение. 
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Адвокатът трябва да води регистър на договорите за правна помощ; регистър на 

заверените от него актовете, отнасящи се до личността на страни по спорове; 

съдържанието и датата на актовете.  

Франция 

Не се откриват разпоредби, уреждащи достъпа на адвокати до регистри. 

Словакия 

В своята работа адвокатите нямат право на специализиран достъп до регистри. Като 

пълномощници на своите клиенти могат да достъпват служебно имотния и 

кадастралния регистър. Нямат достъп до базата данни на лицата и тяхната самоличност, 

като такава се установява или от документите им.  

Словения 

В Словения адвокатите имат право на достъп до всякакви регистри за снабдяване с 

информация, ако тази информация е допустима да бъде получена по закон като се 

позовават за задълженията, които имат за изпълнение по даден правен казус.  

Хърватия 

Хърватските адвокати имат много правила за спазване на приличие в обществото, за да 

се запази името и авторитета на професията. Също за тях не трябва да се публикува 

информация в средствата за масово осведомяване, свързана с тяхно аморално или 

непристойно поведение. Адвокатите са задължени да осигуряват безплатна правна 

помощ на жертви от войната в бивша република Югославия.  

Чехия 

В Чехия адвокатите имат право да заверяват подписи и съдържание на документи. За 

това, те следва да водят нарочни книги (регистри),в които да вписват определени 

данни. Също на документите трябва да поставят щемпели, съдържащи определена 

информация. При прекратяване и спиране на адвокатската дейност, адвокатите са 

длъжни да предадат на архив в адвокатската колегия, своите книги за заверки и 

документите, които съхраняват, заверявани по време на работата им.  
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Адвокатите, които работят по наказателни дела или се явяват на заседания във 

върховен касационен или върховен административен съд трябва да носят тоги – черни 

със синьо жабо.  

Унгария 

Унгарските адвокати имат право на достъп до имотния регистър и до кадастралния 

регистър. Кадастралният регистър в Унгария е много добре развит, като в него 

вписвания, промени на заявени обстоятелства, справки и други услуги могат да 

получават неограничено само нотариуси и адвокати. Обикновено хората се обръщат за 

услуги до адвокати, защото техните услуги са на по-ниска стойност от тази на 

нотариусите.  

Анализ: В повечето държави в самия закон за адвокатурата не урежда правото на 

достъп на адвоката до публични регистри или регистри на населението. В тези, в които 

има такава уредба, достъпът е опосреден от органите на адвокатурата.  

В повечето разгледани страни с малки изключения не е уредено и правомощието на 

адвокатите да заверяват документи. 

Адвокати могат да изпълняват функция на нотариуси по заверка на документи в 

Португалия, Италия, Испания и др.  

 

 

IV. За колегията -структура и органи 

 

Италия  

В Италия всички адвокати, вписани в регистрите съставляват адвокатска колегия, която 

е съставена от регионалните адвокатски колегии и от Националния Адвокатски съвет. 

Националният Адвокатски съвет и регионалните  адвокатски колегии са публични, с 

характер на асоциации и са създадени, за да гарантират спазването на принципите, 

предвидени в закона и от правовия ред. Те имат имуществена и финансова 

самостоятелност, финансират се изключително от вноски на членовете си, като 

организационната им структура се определя със специални правилници, при спазване 

на законовите разпоредби и са под изключителен надзор от страна на Министъра на 

правосъдието. 
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Национален Адвокатски Съвет 

Времетраене и състав 

Националният Адвокатски Съвет има седалище в Министерството на правосъдието и се 

избира за 4 години. Неговите членове не може да се избират последователно повече от 

2 мандата, като се спазва балансът между половете.  

Националният Адвокатски Съвет се състои от адвокати, отговарящи на следните 

изисквания: адвокатите да са вписани в специалния регистър на адвокати, имащи право 

да се явяват пред върховните съдилища и адвокати, които през предходните 5 години 

не са получили влязла в сила дисциплинарна санкция, не по-тежка от забележка. 

Длъжността член на националния съвет е несъвместима с член на съвета и на 

управителния съвет и на комитета на делегатите на Националната осигурителна и 

помощна адвокатска каса, както и на член на регионалния дисциплинарен съвет. 

Всеки район на апелативен съд, в който броят на вписаните адвокати е по-малък от 

10 000, избира един член. Всеки район на апелативен съд чийто брой на вписаните в 

колегията адвокати е равен или по-голям от 10 000 избира двама члена;  Изборите за 

членове на Националния Адвокатски Съвет трябва да се провеждат 15 дни преди 

изтичането на мандата на действащия Съвет, който прекратява функциите си на 

първото събрание на новия Съвет, което се свиква от действащия председател.  

Националният Адвокатски Съвет избира председател, двама заместник – председатели, 

секретар и ковчежник, които представляват и управителния съвет. Освен това избира 

членове на комисиите и на другите органи, предвидени от правилника. 

Функции 

Националният Адвокатски Съвет: а) е изключителен институционален представител на 

адвокатурата на национално ниво и движи отношенията с институциите и 

компетентните публични администрации; б) приема вътрешни правилници за 

собственото си функциониране и, ако е необходимо, за дейността на регионалните 

колегии; в) Издава и периодично актуализира Етичния кодекс на адвокатите; г) 

поддържа и актуализира специалния регистър за адвокатска защита пред върховните 

съдилища и изготвя националния списък на адвокатите; д) предлага на всеки две 

години на Министъра на правосъдието параметрите за определяне на адвокатски 

хонорари, в случаите предвидени в чл. 13 от Закона ( при недоговорен хонорар, при 
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липса на съгласие, при официални правни услуги и др. предвидени в закона); е) грижи 

се за връзките с университетите и за професионалните квалификационни курсове; ж) 

дава становище относно осигуровките на адвокатите; з) дава становище, по искане на 

Министъра на правосъдието за проектозаконите, които макар и косвено засягат 

адвокатската професия и управлението на правосъдието; и) извършва всякакви други 

дейности, които са им присъщи по закон и съгласно правилниците. 

Също така, Националният Адвокатски Съвет е упълномощен да определи размера на  

годишната вноска, която трябва да плащат адвокатите, вписани в регистрите и 

списъците и да определи размера на таксата за вписване и годишната вноска, която 

трябва да плащат вписаните в регистъра адвокати, имащи право да се явяват пред 

върховните съдилища. 

Юрисдикционална компетентност 

Националният Адвокатски Съвет се произнася по жалби срещу дисциплинарните 

решения, както и по отношение на съсловните регистри, списъците и регистрите и 

издава сертификати за завършена практика;  произнася се по жалби относно изборите 

на съветите на адвокатските колегии;  разрешава конфликтите за които е компетентен 

между регионалните колегии; изпълнява дисциплинарни функции  по отношение на 

своите членове,  когато компетентният регионален дисциплинарен съвет е започнал  

дисциплинарно производство. Юрисдикционалната функция се извършва съгласно 

разпоредбите на членове от 59 до 65 на кралски указ № 37 от 22 януари 1934г. 

Заседанията на  Националния Адвокатски Съвет са публични. В тях участва, като 

прокурор един магистрат, с ниво не по-ниско от съветник в касацията, упълномощен от 

главния прокурор към Касационния съд. 

Решенията на Националния Адвокатски Съвет се обявяват до 30 дни на 

заинтересования и на прокурора към апелативния съд и на съда в региона, към който 

принадлежи заинтересованият или ако решението касае НАС – прокурора към 

Касационния съд. В същия срок се съобщават и на съвета на колегията в същия регион. 

Заинтересованите страни и прокурорът могат да подадат жалба срещу решението на 

Националния Адвокатски Съвет в обединените секции на Касационния съд в рамките 

на 30 дни от обявяването му, за некомпетентност, превишаване на правата и нарушение 

на закона. Жалбата няма възпиращ ефект. Все пак изпълнението може да бъде 

блокирано от обединените секции на Касационния съд на заседание, по жалба на 

молителя. В случай на анулиране, сезира се Националният Адвокатски Съвет, който 
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трябва да се съобрази с решението на Касационния съд относно правния въпрос, по 

която е се е произнесъл. 

Националният Адвокатски Съвет се произнася по жалбите посочени по-горе (изб. в чл. 

36 от Закона, съгласно разпоредбите на членове от 59 до 65 на кралски указ № 37 от 22 

януари 1934г.), като прилага, ако е необходимо  разпоредбите и принципите на ГПК. 

Решенията на Националния Адвокатски Съвет за протестиране на решенията на 

регионалните дисциплинарни съвети имат силата на съдебно решение. 

Счетоводният контрол и контролът на ръководството се извършва от колегия от трима 

ревизори – одитори, назначени от първия председател на Касационния съд, който ги 

избира между вписаните в регистъра на одиторите, като назначава и двама помощник –

одитори. Колегията се ръководи от члена с най-голям стаж. 

Националният Адвокатски Съвет развива своята неюридическа дейност като създава 

работни комисии, в които евентуално участват членове извън Съвета. 

Национален адвокатски конгрес 

Националният Адвокатски Съвет свиква Национален адвокатски конгрес поне веднъж 

на три години. Националният адвокатски конгрес е най-висшият орган на италианската 

адвокатура при спазване на идентичността и автономността на всеки един от неговите 

компоненти. Обсъжда и прави предложения в областта на правосъдието и на защитата 

на основните права на гражданите, както и по въпроси, които се отнасят до професията 

на адвоката. Националният адвокатски конгрес самостоятелно определя своите правила 

и устав и избира  органа, който трябва да изпълни неговите решения. 

Регионална адвокатска колегия 

Към всеки съд е създадена адвокатска колегия, в която са вписани всички адвокати, 

които имат като основен професионален адрес в региона. Регионалната колегия 

представлява институционално адвокатурата на местно ниво и поддържа отношенията 

с институциите и публичните администрации. 

Към всеки съвет на колегията се създава ревизионна счетоводна колегия, назначена от 

председателя на съда. 

Органи на регионалната колегия и на районните колегии 
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Органи на регионалната колегия са: Общо събрание на членовете; Съвет; Председател; 

Секретар; Ковчежник; Ревизионна счетоводна колегия, назначена от председателя на 

съда. Председателят представлява регионалната адвокатска колегия. 

Общо събрание 

Общото събрание се състои от адвокатите, вписани в регистъра и в специалните 

списъци. То избира членовете на съвета; одобрява отчета за разходите и 

проектобюджета; дава становище по аргументите, представени за решаване от съвета; 

упражнява всякакви други функции, определени от професионалния регламент. 

Общото събрание, след решение на съвета се свиква от председателя, или ако е 

възпрепятстван, от заместник-председателя или от член на съвета с най-дълъг стаж като 

член. Правилата за функционирането на събранието и за неговото свикване, както и за 

приемане на съответните решения се определят със специален правилник. 

Обикновеното събрание се свиква най-малко веднъж годишно за одобряване на отчета 

за разходите и проектобюджета. Събранието за избор на съвет се свиква, за нормално 

подновяване, най-късно през януари, следващ датата на изтичане на мандата.  

Съвет на колегията 

Съветът на колегията е със седалище към съответния регионален съд и се състои: 

a) От 5 члена, ако в колегията има до 100 вписани адвокати; 

b) От 7 члена, ако в колегията има до 200 вписани адвокати; 

c) От 9 члена, ако в колегията има до 500 вписани адвокати; 

d) От 11 члена, ако в колегията има до 1000 вписани адвокати; 

e) От 15 члена, ако в колегията има до 2000 вписани адвокати; 

f) От 21 члена, ако в колегията има до 5000 вписани адвокати; 

g) От 25 члена, ако в колегията има над 5000 вписани адвокати. 

Членовете на Съвета се избират от записаните с таен глас въз основа на правилник. 

Правилникът предвижда, при спазване на чл. 51 на Италианската Конституция, че 

подборът на лицата, които трябва да се изберат в съвета, се извършва на базата на 

критерий, който да осигурява баланс между половете. По- слабо представеният пол 

трябва да има най-малко една трета от избраните членове на съвета. Право на глас имат 

всички, които са вписани в регистрите и в списъците на служителите на публичните 
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органи, университетските преподаватели и научните сътрудници  на пълен работен ден 

и вписаните в специалната секция на адвокатите, към деня предхождащ началото на 

изборните действия.  

Членовете на съвета не може да се избират за повече от два мандата. Съветът се избира 

за четиригодишен период и действа до 31 декември на четвъртата година. Съветът 

избира председател, секретар и ковчежник. При съветите с най-малко 15 члена, съветът 

може да избере и заместник-председател. За всяка от тези длъжности се избира членът, 

получил най-голям брой гласове. В случай на равенство на гласовете за председател, 

заместник-председател, секретар и ковчежник се избира този член, който е записан по-

рано. Ако са с еднаква дата на записване, се избира по-възрастният. 

Длъжността член на съвета е несъвместима с длъжността член на националния съвет, 

член на Управителния съвет и на Комитета на делегатите на Националната 

осигурителна и помощна адвокатска каса, както и ако е член на регионален 

дисциплинарен съвет.  

За да бъдат валидни събранията на съвета е необходимо присъствието на болшинството 

от членовете. За да бъдат валидни решенията е необходимо абсолютно мнозинство от 

гласовете на присъстващите. Срещу резултатите от избора за подновяване на новия 

състав на Съвет на колегията, всеки един адвокат, член на колегията може да подаде 

жалба пред Националния Адвокатски Съвет до 10 дни след обявяването. Подаването на 

жалба не спира встъпването в длъжност на новия съвет. 

Задачи и прерогативи на съвета 

Най-общо Съветът: се грижи за поддръжката на съсловните регистри, списъците и 

регистрите; Одобрява вътрешните правилници, регламентите по въпроси, които не се 

регулират Националния Адвокатски Съвет; Надзирава правилното и ефективно 

изпълнение на адвокатския стаж. За тази цел, по начините предвидени от регламента на 

Националния Адвокатски Съвет създава и организира адвокатски школи,  поддържа 

регистъра на практикантите, издава сертификат за завършена практика; Организира 

мероприятия, имащи за цел продължително усъвършенстване на членовете, като 

организира създаването на школи и курсове за специализация и всичко свързано с 

продължаващото обучение на адвокатите;  Избира членове на регионалния 

дисциплинарен съвет; Може да образува арбитражни и помирителни камари и органи 

за алтернативно решаване на спорове възникнали между членовете или между тях и 
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клиентите във връзка с професионалната услуга, като действат за уреждането им; 

Изпълнява всички други функции, които се произлизат от закона и от правилниците; 

Финансовите дела и управлението на имуществото на колегията се упражняват от 

съвета, който ежегодно представя пред обикновеното събрание годишния финансов 

отчет и проектобюджета. Съветът определя годишна вноска или извънредни вноски от 

всички вписани в съсловните регистри, списъците или регистрите; Определя и вноски 

за вписване в съсловните регистри, списъците или регистрите, за издаването на 

удостоверения, на копия от адвокатските карти и за становища относно хонорарите. 

Съветът взима мерки за получаване на вноските, дължими към Националния 

Адвокатски Съвет. Адвокати, които не са внесли в определения срок годишните вноски 

временно са суспендирани, след оспорване на дълга и след като лично са извикани от 

Съвета на колегията, с решение, което няма дисциплинарен характер. Суспендирането 

се отменя щом се извърши плащането. 

Гише за граждани 

Всеки съвет създава гише за граждани,  което има за  цел да предостави информация и 

съвети на гражданите за професионалните услуги на адвокатите и за достъп до 

правосъдие. Достъпът до гишето е безплатен. Националният Адвокатски Съвет 

определя със собствен регламент начините за достъп до гишето. Разходите, свързани с 

изпълнението на дейностите на гишето са за сметка на всеки съсловен регистър, списък 

или регистър, в размер и по начин, определен от всеки отделен Съвет на колегия.  

Ревизионна колегия 

Ревизионната колегия се състои от трима действителни члена и един помощник, 

назначени от председателя на съда и избрани между адвокатите, вписани в регистъра 

на счетоводните ревизори. За колегиите с по-малко от  3500 члена,  функцията се 

изпълнява само от един ревизор. Ревизорите изпълняват длъжността 4 години и не 

повече от 2 мандата.  

 

Португалия  

Адвокатурата в Република Португалия е представена и организирана чрез 

Адвокатската колегия, която изпълнява задълженията, възложени ѝ по закон, устав и 

друго законодателство, прието от собствените и органи. Португалската адвокатура се 
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самоуправлява чрез органите на Адвокатска колегия, която е  вътрешно структурирана 

в седем региона: Лисабон, Порто, Коимбра, Фаро, Евора, Понта Делгада и Фуншал, със 

седалища в съответните градове.   

Националните органи на Адвокатската колегия са: 

а) Конгресът на португалските адвокати; 

б) Общото събрание; 

в) Председател на Адвокатската колегия (Президент); 

г) Председател на Висшия съвет; 

д) Висшия съвет; 

е) Генералния съвет; 

ж) Надзорен съвет (който може да бъде аналогично преведен и като Фискален съвет) 

Регионални и местни органи на Адвокатската колегия са: 

а) Регионални събрания; 

б) Регионални съвети; 

в) Председателите на регионалните съвети; 

г) Етични съвети; 

д) Председателите на Етичните съвети; 

е) Местни събрания; 

ж) Делегации и делегати. 

Протоколната йерархия на членовете на органите на Адвокатската колегия е следната: 

а) Президент; 

б) председател на Висшия съвет; 

в) председател на Надзорния съвет; 

г) членовете на Висшия съвет, на Генералния съвет и Надзорния съвет; 

д) Председателите на Регионални съвети и Съвети по етика; 

е) членове на регионални съвети и съвети по етика; 

ж) Председателите на делегациите и делегатите.  

Условия и мандат 
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В общият случай членовете на органите на адвокатската колегия се избират за срок от 

три календарни години. Преизбиране на членове на органите за същите функции не 

може да бъде повече от 2 мандата.  

Само адвокати с действаща регистрация и при пълно упражняване на правата си могат 

да бъдат избрани или назначени в някой от органите на Колегията.  

За позициите на Президент, Председател и членове на висшия съвет, председатели на 

Регионални съвети и председатели и членове на съветите по етика, могат да бъдат 

избирани само адвокати с най-малко 10 години упражняване на професията, а за 

Генералния съвет и за регионални съвети, адвокати с най-малко пет години практика. 

Номинации и избор  

Изборът за органите на адвокатската колегия зависи от представянето на предложения 

за кандидатура пред изпълняващия длъжността Президент до 30 септември на годината 

непосредствено преди началото на следващия тригодишен период. Предложенията за 

кандидатура за Президент, Висш съвет, Генерален съвет и Надзорен съвет се подписват 

от минимум 500 адвокати с действаща регистрация, предложенията за кандидатура в 

регионалните съвети и съветите по етика в Лисабон и Порто се подписват от минимум 

200 адвокати с ефективна регистрация, а предложенията от останалите регионални 

съвети и съвети по етика се подписват от минимум 20 адвокати с действаща 

регистрация. 

Гласуване 

Право на глас имат само адвокати с действаща регистрация и при пълно упражняване 

на правата си. Гласуването е тайно и задължително и може да се упражнява лично по 

електронен път или чрез кореспонденция, адресирана според случая към Президента 

или Председателя на регионалния съвет. 

Интересен е факта, че адвокат, който без основателна причина не упражни правото си 

на глас, заплаща на Адвокатската колегия глоба, равна на удвоената сума от месечната 

членска такса. Обосновката за негласуване трябва да бъде представена от адвоката в 

рамките на 15 дни от датата на гласуване до съответния Регионален съвет. При липса 

на обосновка или ако тя се счита за неоснователна, глобата, трябва да бъде платена в 

рамките на максимум 30 дни след уведомяване за решението, определящо нейното 

прилагане. 

Избор 

Изборът за различните органи на адвокатската колегия се провежда между 15 и 30 

ноември на годината определена за избори. Изборите за Президент, Генерален съвет, 

Висш съвет, Надзорен съвет, Регионални съвети и Съвети по етика винаги се провеждат 

на една и съща дата.  
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Упражняването на длъжности в адвокатската колегия е безплатно, с изключение на 

Президентския пост, който е свързан със спиране на професионалната му дейност, с 

изключение на възможността президентът да се намеси като адвокат, неплатено и в 

защита върховенството на закона и правата на човека.  

Референдум  

Адвокатите могат да бъдат призовани да дадат своето мнение на национално ниво и в 

задължителен или консултативен капацитет по въпроси от компетентността на Общото 

събрание, Президента или Генералния съвет, което трябва да бъде одобрено с 

регламент или да бъде взето решение с конкретен акт. Референдумът се свиква от 

президента, след разрешение от общото събрание, по инициатива на президента, с 

решение на общото събрание или по искане на една десета от адвокатите, регистрирани 

в адвокатската колегия. Резултатите от референдума имат задължителен характер, т.е. 

ако в резултат на референдума, въпросното правило трябва да бъде прието или 

съответният акт да бъде извършен от компетентния орган, то това се случва в рамките 

на максимум шест месеца. Режимът за провеждане на референдума се одобрява с 

регламент на общото събрание. 

Конгрес на португалските адвокати и юристи  

Конгресът се състои от всички адвокати с действаща регистрация, почетни адвокати и 

също бивши адвокати, чиято регистрация е отменена поради ефекта на реформата, 

извършена с приемането на сега действащия закон от 2015г. Могат да бъдат поканени и 

делегирани наблюдатели на асоциации на национални и чуждестранни адвокати и 

професионални организации на юристи от други страни, които са без право на глас. 

Конгресът се провежда редовно на всеки пет години. При определени условия може да 

се проведе и извънреден конгрес.  

Конгресът се занимава и коментира следните въпроси: 

а) Правната практика, нейният статут и гаранции; 

б) Правораздаване; 

в) Права, свободи и гаранции на гражданите; 

г) Подобряване на правния ред като цяло. 

Конгресът, като институция, се състои от Комитет на честа, организационен комитет и 

секретариат. 

Комитетът на честта се състои от бившите председатели, почетни адвокати, адвокати, 

които са наградени със златен медал или почетен медал на Ордена ‗dos Advogados‘, 

Президентът и вицепрезидентите на Висшия съвет, председателите на съветите по 

етика, както и национални или международни личности с признати правни заслуги и 

културен и научен престиж. 
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Организационният комитет отговаря за изготвянето на правилата и програмата на 

конгреса. Секретариатът на конгреса е изпълнителният орган на организационния 

комитет. 

Адвокатите се представляват от делегати на конгреса, избрани специално за целта, в 

района на съответните регионални съвети. Броят на делегатите на регионалния съвет е 

пропорционален на броя на адвокатите, регистрирани в съответния съвет и съответства 

на един делегат на всеки 100 адвокати с действаща регистрация при условията, 

установени в правилника на конгреса. Гласуването на конгреса е индивидуално за 

всеки присъстващ делегат. 

Общо събрание 

Състав и компетентност 

Общото събрание на Адвокатската колегия се състои от всички действащи и 

пълноправни адвокати в страната. Общото събрание отговаря за решаването на всички 

въпроси, които не са включени в специфичните правомощия на другите органи на 

Адвокатската колегия, както и относно: 

а) одобряване на бюджета и бизнес плана на адвокатската колегия; 

б) одобряване на отчета и отчетите на Адвокатската колегия; 

в) одобряване на проекти на изменения в устава; 

г) одобряването на разпоредбите, предвидени в устава; 

д) одобряване на квоти и такси; 

е) въпроси, попадащи в компетенциите на Председателя или на Генералния съвет, 

които се поставят за решение от съответния компетентен орган. 

Общото събрание избира Президента, Генералния съвет, Висшия съвет и Надзорния 

съвет. Също така  обсъжда и приема бюджета и плана за дейността на адвокатската 

колегия и други въпроси.  

Общото събрание може да се свика и извънредно, когато висшите интереси на 

адвокатската колегия го предполагат. Президентът свиква извънредното общо 

събрание, когато това е поискано от Висшия съвет, Генералния съвет или от една 

десета част на адвокатите с действащата регистрация, при условие че предметът на 

свикването е законен и свързан с интересите на професията. 

Покана за свикване  

Общите събрания се свикват от Президента чрез съобщения, съдържащи дневния ред, 

публикувани на уебсайта на адвокатската колегия най-малко 30 дни преди датата, 

определена за заседанието на събранието, което се провежда в централата на 

адвокатската колегия в гр. Лисабон. 
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Когато се провежда общо събрание за избори, заедно със съобщенията и дневен ред се 

изпращат бюлетините, отговарящи на всички допуснати кандидати.  

Право на глас  

Гласуването на общи събрания не е задължително, освен ако не касае избор за органи 

на колегията. Гласуване, което касае избор на органи не може да се осъществява чрез 

пълномощник, но във други случаи е допустимо. 

Председател на адвокатската колегия (Президент)  

Президентът е едно лице, което е Председател на адвокатската колегия, Председател на 

конгреса, председател на Общото събрание и Генералния съвет. Президента на 

адвокатската колегия е равен по почест на главния прокурор на Португалия. В 

официалните церемонии Председателят на Адвокатската колегия заема същото място и 

към него се полага отношение като това, което се дължи на главния Прокурор на 

Републиката.   

Председателят представлява Адвокатската колегия и институтите, интегрирани в 

Адвокатската колегия. Неговите правомощия са подробно уредени в Устава на 

Адвокатската Колегия.  

Президентът може да делегира някое от правомощията си на всеки член на Генералния 

съвет. Президентът може също така да се консултира с бившите президенти, поотделно 

или на заседание, председателствано от него и да делегира своето представителство на 

тях, като им поверява функции, определени конкретно. 

Висш съвет 

Висшият съвет е върховният орган на адвокатската колегия, който има 

правораздавателни функции, съставен от председател, двама до пет заместник-

председатели и 15 до 18 членове, в зависимост от броя на заместник-председателите. 

Висшият съвет съдийства дисциплинарни производства и е компетентен да разглежда 

жалби срещу решения на Етичните съвети по дисциплинарни въпроси, занимава се с 

разрешаване на спорове, медиация и др.  

Генерален съвет 

Генералният съвет се председателства от Президента и се състои от два до пет 

заместник-председатели и 15 до 18 членове, в зависимост от броя на заместник-

председателите, пряко избрани от общото събрание, с най-малко петима адвокати, 

регистрирани от региона на Лисабон, четирима в Порто и петима в останалите региони. 

Президентът може да свика председателите на регионалните съвети на заседанията на 

Генералния съвет, които в този случай имат право на глас и могат да бъдат 

представлявани от член на съответния съвет. 
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Генералният съвет, най-общо: 

а) определя позицията на адвокатската колегия пред органите на суверенитет и 

публична администрация във връзка със защитата на върховенството на закона, 

правата, свободите, гаранциите и правораздаването; 

б) издава становище относно проектите на законодателни промени, които 

представляват интерес за правната практика и като цяло за законосъобразното 

приложение.  

в) предлага законодателни промени, когато това е необходимо; 

г) взима решение по всички въпроси, свързани с упражняването на професията, 

интересите на адвокатите и ръководството на адвокатската колегия,  

д) поддържа регистрацията на стажанти и адвокати, обработени предварително от 

компетентните регионални съвети; 

е) разработва наредби, регламенти и други вътрешни актове за работа на адвокатурата.  

л) определя размера на таксите, които се заплащат от адвокатите; 

п) назначава комисии за изпълнение на задачи или проучвания по въпроси, които 

представляват интерес за адвокатската колегия; 

р) представя за одобрение от общото събрание бюджета и плана за дейности за 

следващата календарна година, отчетите за предходната календарна година и 

съответния отчет за годишните дейности, които се представят от президента; 

Генералния съвет изпълнява и много други задължения, които законът и разпоредбите 

му възлагат. Генералният съвет може да делегира свои правомощия.  

Генералният съвет заседава, поне веднъж месечно и се свиква от Председателя, по 

негова инициатива или при писмено искане на квалифицирано мнозинство от 

членовете му.  

Надзорен съвет (може да се съпостави и като Фискален съвет)  

Състав и компетенции  

Надзорният съвет се състои от Председател, двама членове и задължителен одитор. 

Надзорният съвет:  

а) следи и контролира финансовото управление на адвокатската колегия; 

б) оценява и издава становище относно бюджета, отчета за дейността и годишните 

отчети на адвокатската колегия; 

в) контролира организацията на счетоводството на Адвокатската колегия и спазването 

на законовите разпоредби и разпоредби в областта на бюджета, счетоводството и 
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касата, като информира висшия съвет и генералния съвет за всички нарушения, които 

констатира; 

г) произнася се по всеки въпрос, който представлява интерес за адвокатската колегия в 

бюджетната, счетоводната, финансовата и фискалната сфера и представя доклад до 

президента, висшия съвет или други органи.   

Надзорният съвет заседава редовно, тримесечно и извънредно, когато е свикан от 

съответния председател по собствена инициатива или по искане на някой от членовете 

на Съвета или по искане на Президента или Висшия съвет или Генералния съвет. 

Етични съвети 

Във всеки от регионите функционира Съвет по етика, съставен от Председател с право 

на глас, един заместник председател, с изключение на съвета в Лисабон, които избират 

трима заместник-председатели и Порто и Коимбра, които съответно избират двама 

заместник-председатели. Членовете са: 16 членове в Лисабон, 12 в Порто и Коимбра и 

по петима в Евора, Фару, Мадейра и Азорски острови. 

Съветът в Лисабон действа в четири секции, а съветите в Порто и Коимбра в три 

секции, всяка от които е съставена от петима членове, като първата се председателства 

от председателя на съвета, а останалата част от заместник-председателите.  

Съветите по етика са отговорни за: 

а) Упражняване на дисциплинарни правомощия на първо място и инструктиране и 

преценяване на процесите на разследване на годността за упражняване на професията 

във връзка със стажанти и адвокати със седалище на упражняване на дейността в 

района на съответния регион, с изключение на случаите, когато тези компетенции се 

приписват на Висшия съвет на Адвокатската колегия.  

б) Следи за спазването на правилата за професионалната етика от адвокати и стажанти 

в съответния регион, като могат, освен със жалба, да се сезират и по собствена 

инициатива, да провеждат проучвания и да призовават за становища посочените 

адвокати, за да преценят спазването на посочените правила и да насърчат 

дисциплинарни действия, ако е приложимо; 

Делегати на адвокатската колегия 

В общините, в които местното събрание не може да бъде учредено поради липсата на 

минимален законен брой адвокати, регистрирани там, има делегат на Адвокатската 

колегия, назначен от съответния регионален съвет, сред адвокатите, регистрирани от 

тази община. 

Делегатът се назначава също от регионалния съвет, когато местното събрание не 

пристъпи към избора на съответната делегация. Местните събрания се свикват и 
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председателстват от съответния председател на делегацията или от делегата на 

адвокатската колегия в областта. 

 

Представител на клиенти  

(в закона е използвано понятието Омбутсман на клиетни)  

Тази фигура представлява интересите на клиенти на адвокати, чийто права са били 

нарушени. Представителят на клиенти може, при законово предвидени условия и, ако 

това е обосновано, да бъде назначен с решение на Генералния съвет, по предложение на 

Председателя. Той е независим при упражняването на функцията си да защитава 

интересите на клиентите, представлявани от адвокатите. В своята работа тази фигура 

анализира жалбите, подадени срещу адвокатите от свои клиенти, отправя препоръки, 

както за разрешаване на тези спорове, така и като цяло за подобряване на работата на 

адвокатската колегия. Тази позиция може да бъда платена, при определени условия. В 

случай, че тази фигура е адвокат, то назначеното лице следва да изиска временно 

спиране на регистрацията си, съгласно условията на съответните разпоредби. 

Омбутсманът представя годишен отчет на Президента и общото събрание. 

 

Словакия 

Организацията на адвокатите в Словакия е указана в последните 10 страници от закона, 

след като са изчерпани всички  правила за работата на адвокатите, европейските, 

международните адвокати, стажантите, както и дисциплинарната отговорност. 

Словашката адвокатура Ръководните органи на адвокатурата са, както следва: а) Общо 

събрание; б) Съвет на адвокатската колегия, състоящ се от 9 членове и 3 заместници; в) 

Надзорен комитет, състоящ се от 9 членове и 3 заместници; г) Дисциплинарен комитет, 

състоящ се от 31 членове и 10 заместници, д) Дисциплинарен апелативен комитет, 

състоящ се от 10 членове и 3 заместници.  

Общото събрание е върховен орган и се свиква поне веднъж на всеки 4 години. Общото 

събрание има компетентност по: а)  избор и отзоваване на членове на Съвета и членове 

на Ръководните органи на адвокатурата; б) одобряване на вътрешните правила и 

разпоредби на адвокатурата, които са главно Правилата на Професионално поведение, 

Организационни правила, Правилник за дейността, Изборен правилник и 

дисциплинарни правила; в) отмяна или промяна на всяко решение, взето от Съвета на 

адвокатската колегия; г) създаване на социален фонд или други фондове и одобряване 

на правилата и принципите на използването им; д) одобряване размера на 
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обезщетението за загубата на време, докато седите ръководните органи на адвокатската 

колегия. 

Работата за общото събрание не се заплаща. Тази работа се възприема като чест за тях и 

им се заплащат само разходите и разноските по присъствието в събранието. 

Съветът на адвокатската колегия ръководи адвокатурата в периода между свикване на 

общите събрания. Съветът има следните функции: 

а) свиква Общото събрание;б) да поддържа списък на адвокати, европейски адвокати, 

чуждестранни регистрирани адвокати и международни адвокати, списък на 

партньорства на адвокати, ограничена отговорност партньорства, общи търговски 

партньорства, дружества с ограничена отговорност, списък на международни правни 

корпорации, клонове на чуждестранни юридически корпорации и стажанти адвокати, 

направете всички записи и промени в тях, информирайте компетентните органи в 

родни държави -членки относно регистрацията на регистрирани европейски адвокати, 

чуждестранни регистрирани адвокати или международни адвокати, или относно отказа 

му да регистрирайте ги в съответния списък, както и за други промени на техния статус 

в Словашката република; в) управлява и управлява социалния фонд на адвокатската 

колегия ;г) утвърждава Правилата за съдебни изпити за адвокатските изпити и за 

способностите тестове, и назначава членове на Изпитната комисия измежду адвокатите 

или съдии, прокурори и други експерти в областта на правото;д) администрира 

активите на Адвокатската колегия;е) представляват, защитават, насърчават и налагат 

интересите на адвокатите във всички области на тяхната дейност;ж) редовно 

информира адвокатите за дейността на адвокатската колегия; и) издава Официален 

вестник на адвокатурата. 

Съветът заседава веднъж в месеца. 

Надзорният съвет има контролни функции, за това има и пълен достъп до 

информацията свързана с работата на съвета и общото събрание, комисиите и 

работещите в адвокатската колегия.  

Дисциплинарният комитет разглежда случаите на професионално нарушение, 

извършени от адвокати, европейски адвокати, стажанти, чуждестранни регистрирани 

адвокати и международно право, практикуващи, като заповедите му се издават от 

дисциплинарни състави. 

Словения 
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Адвокатите задължително са членове на адвокатската колегия, която е самостоятелно 

юридическо лице. Призвана е да се занимава с проблемите и нуждите на адвокатите с 

правилата и етичните норми за поведението им и с дисциплинарната им отговорност. 

Адвокатурата има представителства – регионални асамблеи – 11 броя по седалищата на 

Окръжните съдилища в страната. Най-висш орган в Словенската адвокатура е 

събранието. Регламентацията на дейностите на отделните органи на адвокатурата не се 

съдържа в закона, а се определя с актове на Министъра на правосъдието. Словенската 

адвокатска колегия включва следните органи:  

а) общо събрание; б) управителен съвет, в) президент, г) надзорен съвет, д) 

дисциплинарен прокурор, е) дисциплинарна комисия от първа инстанция, ж) 

Дисциплинарна комисия от втора инстанция и з) Дисциплинарен съд. 

Хърватия 

Адвокатите в Хърватия са около 6000 при население около 4 милиона души. 

Адвокатите имат адвокатура и регионални колегии. Имат общо събрание (Скупщина - 

Камара), президент, управителен съвет, надзорен съвет и дисциплинарен съвет. 

Министъра на правосъдието има контролни функции върху работата на адвокатурата, 

която ежегодно му представя отчет.  Министъра на правосъдието има право да поиска 

промяна в законите и правилниците за работа на адвоката и адвокатурата като 

организация.  

Президентът представлява адвокатурата. Избира се за 4 години пряко от Камарата. 

Трябва да е действащ адвокат. Дейността му се заплаща.  Управителният съвет е в 

състав от 9 души. Те имат сходни правомощия с тези на българския висш съдебен 

съвет. Например- вземат решение за размер на членския внос, вземат решения по жалби 

срещу отказ за приемане на член на адвокатурата, поддържат регистър на адвокатите. 

Адвокатският съвет не дава становища по проекто-закони. Като орган съществува и 

надзорен съвет, който основано съблюдава спазването на финансовата дисциплина. 

Дисциплинарните състави се определят по постъпила жалба и заседават в троен състав. 

В 15-дневен срок от решението на състава, привлеченият към дисциплинарна 

отговорност адвокат може да обжалва пред друг състав. Право на жалба срещу решение 

на дисциплинарен състав има и министъра на правосъдието. Решението на втората 

инстанция в определени случаи подлежи на обжалване пред Върховния съд, когато се 

налага дисциплинарна мярка за загуба на правото да се упражнява адвокатска дейност 

от шест месеца до пет  години, и за загуба на правото да упражняват адвокатска 
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дейност от пет до десет години, премахването на имената от списъка на стажантите за 

период от шест месеца до три години, както и окончателното премахване от списъка на 

стажанти по право. 

 Хърватската адвокатска колегия има 23 служители. Изпълнителните секретари имат 

магистърска степен по право; други служители имат магистърска степен по икономика, 

на чужди езици и журналистика, докато административният персонал притежава 

административни дипломи за средно образование.  

Чехия 

Висшият орган на адвокатурата е събранието, което се свиква от Съвета на директорите 

на всеки четири години. Всички адвокати имат право на участие в събранието. Общото 

събрание избира членове на Съвета на директорите, членове на Надзорния съвет, 

Дисциплинарната и Апелативната дисциплинарна колегия и заместници на тези органи. 

То също разглежда и одобрява отчети за дейността на органите на адвокатурата, 

утвърждава размерите на адвокатските вноски за дейността на адвокатурата, одобрява 

професионални правила в случаите, които запазва, и отменя или изменя решения на 

съвета. Събранието също така създава социалните и други фондове на адвокатурата и 

определя правилата за тяхното създаване и функциониране. Съветът на директорите е 

изпълнителният орган на адвокатурата. Управлява редовната дейност на адвокатурата и 

на собственост на адвокатурата, одобрява професионални правила и също така взема 

решение за прекратяване на адвокатска дейност на адвокати или относно заличаването 

на адвокат/стажант от регистъра на адвокатите/стажантите. Бордът се състои от 

единадесет членове и пет заместници.  

Президентът и двама до четирима вицепрезиденти се избират измежду членовете му. 

Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от четири години, а 

президентът и вицепрезидентите за период от две години.  

Надзорният съвет е отговорен за надзора върху спазването на изискванията от страна 

на адвокатите и другите адвокатски органи, Закона за адвокатската професия и други 

професионални правила. Той също така контролира икономическите дейности на 

адвокатурата, включително бюджетни разходи, както и изпълнение на решения на 

Съвета на директорите. Въпреки това, основната дейност на Надзорния съвет се 

произнася по жалби срещу вписани в Адвокатския регистър адвокати. Всяка година, 

Надзорният съвет се занимава с около 1500 жалби срещу адвокати, от които една десета 

са предмет на дисциплинарна молба. В тези случаи председателят на Надзорния съвет 
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действа като дисциплинарен молител. Дисциплинарната комисия има правомощия в 

рамките на дисциплинарни производства и се занимава с тежки или многократни 

виновни нарушения на задълженията, наложени на адвокати или стажанти от Закона за 

адвокатската професия, от специално законодателство или по професионални правила. 

Тричленна дисциплинарна комисия, съставена от членове на Дисциплинарната комисия 

налага  дисциплинарни наказания. Когато адвокат или стажант е извършил 

дисциплинарно нарушение, комисията налага дисциплинарни мерки. Дисциплинарната 

комисия няма право да решава относно правата и задълженията на клиентите, когато 

това би попречило на въпроси, които са от юрисдикцията на съда. 

Апелативният дисциплинарен състав има правомощия в рамките на дисциплинарни 

производства, предвидени в Закона и Дисциплинарния кодекс и се занимава с жалби на 

адвокати срещу решенията на Дисциплинарния комисия. Апелативният дисциплинарен 

състав се състои от 11 членове. Само адвокат, който е на поне 40 години и който е бил 

член на Съвета на директорите, Надзорния съвет или Дисциплинарната комисия за най-

малко 3 години е квалифициран за позицията на член на апелативния дисциплинарен 

състав.  

Председателят на апелативния съд 

Дисциплинарната комисия назначава членове на апелативните сенати измежду 

членовете на апелативната дисциплинарна комисия.  

Изпитната комисия и нейните изпитни сенати са орган, чрез който Чешката адвокатска 

колегия организира адвокатски изпити. Неговите правомощия включват издаване на 

списък с наредби, познаване на които се изисква за изпита. 

Адвокатският изпит се състои както от писмена, така и от устна част. Писмената част 

се провежда в три последователни дни и се състои от следните области на правото: 

наказателно, гражданско, семейно, трудово и търговско право. В допълнение към тези 

такива, устната част включва също конституционно и административно право, както и 

познаване на професионалните правила. Чешката адвокатска колегия организира също 

изпити за медиатори, тестове за правоспособност и изпити за еквивалентност. Чешката 

адвокатска колегия също има право да създава редица консултативни органи. Първо, 

комисиите – напр. 

Бюджетно-икономическата комисия, Комисия по образование, Комуникация, за 

професионална помощ и защита на интересите на адвокатите и др. Други 
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консултативни органи включват Изследователската и законодателната колегия или 

раздели, фокусирани върху отделни юридически специализации. Организационните 

структури на консултативните органи, както и на самата адвокатура са уредени с 

Устройствен правилник, който е професионален правилник, приет от Общото събрание. 

Длъжностите в органите на адвокатурата са почетни; техните притежатели имат право 

само на покриване на техните парични разходи и загубата на време е компенсирана. 

Унгария 

Унгарската адвокатска колегия е публичен орган и национална юридическа 

организация практикуващи, която има самостоятелна административна организация и 

бюджет.  Регионалните адвокатски колегии са членове на Унгарската адвокатска 

колегия. Органите на Унгарската адвокатска колегия са: общо събрание на делегатите;  

президентството,  комисията по несъвместимост;  избирателната комисия и  

националната дисциплинарна комисия. Секциите на адвокатската колегия и секциите 

на наетите адвокати създават секция за юридически съветници на националната 

адвокатска колегия и секция за национални наети адвокати от делегация. Членовете на 

националните секции са служители на Унгарската адвокатска колегия.  Унгарската 

адвокатска колегия има право да осигурява средства за изпълнение на задълженията си  

най-малко една четвърт, а максимум половината от размера на членския внос на 

адвокатската колегия предвидени в правилника. В общото събрание на делегатите, 

което е най-висшия орган участват председателите на регионалните адвокатски 

колегии, по един член, определен от всяка от регионалните адвокатски колегии, 

делегати, избрани пропорционално в събранието на делегатите на Унгарската 

адвокатска колегия от общите събрания на регионалните адвокатски колегии по начин, 

по който броят на членовете от всяка регионална адвокатска колегия се сравнява с 

общия брой на адвокатите,  делегати на юрисконсултите и наетите адвокати. 

Събранието се свиква поне веднъж в годината. Взима решения по всички най-важни 

въпроси за работата на адвокатурата. Делегатите вземат решения за създаване на 

правила, регламентиращи дейността на адвокатите. Например: правила за наетите на 

трудов договор адвокати, правила за съхранение на документите на починали адвокати, 

елементите на договор за съхранение на вещи и пари на клиенти, процедури по 

медиация, правила за работа на дисциплинарните комисии в регионалните колегии, 

размери на членски внос, изискванията за размер на офис на адвокат, правила за 

съхранение на документи, правила за ревизия на адвокатите при дисциплинарно 
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производство и много други. Всички приети правила са задължителни за членовете на 

адвокатските колегии.  

Президентството на адвокатурата се състои от президент, вицепрезиденти, генерален 

секретар и секретар,председателите на регионалните адвокатски колегии и избраните 

от тях членове на президентството среща на делегатите. Броят на избраните адвокати е 

- при липса на такива разпоредби на Правилника за противното - десет.  Президентът на 

адвокатурата представлява унгарската адвокатура. Осъществява административното 

ръководство на адвокатурата. Регионалната адвокатска колегия е публичен орган, 

който има независим бюджет.  По своята дейност регионална адвокатска колегия: 

организира, провежда, упълномощава и контролира обучението на чиновници и 

юридически служители като както и задължителното допълнително обучение на 

лицата, които имат право да практикуват адвокатска дейност; организира провеждането 

на избора на служители на адвокатска колегия; събира членския внос на адвокатската 

колегия; изпълнява задълженията, възложени на неговите правомощия от закона и 

неговите правила и разпоредби. Общото събрание на членовете на адвокатурата решава 

всички възникнали въпроси на местно ниво. Например: приема правилника и 

правилника на регионалната адвокатска колегия; избира и може да отзовава 

председателя на регионалната адвокатска колегия, регионално председателство, 

комисиите, служителите и членовете на комисиите; избира и може да отзовава 

членовете, делегирани на Унгарската адвокатска колегия, приема бюджета и 

бюджетния отчет,  прави предложения до Унгарската адвокатска колегия по въпроси, 

засягащи лицата, които имат право на практикуване на право, изпълнява и други 

задължения, определени в правилника на регионалната адвокатска колегия.  

Белгия 

В Белгия адвокатите са организирани в адвокатски колегии (le barreau/balie). Всяка 

адвокатска колегия е професионално обединение на адвокатите, практикуващи в даден 

съдебен район.  

Към момента в страната има 12 съдебни района, в които адвокатските колегии 

принаджлежат към Съюза на френско и немскоезичните адвокатски колегии  (Оrdre des 

barreaux francophones et germanophone de belgique, l‘O.B.F.G., а от 2013 използва името 

AVOCATS.BE). В нидерландскоезичната част на страната към момента има 8 

нидерландскоезични колегии, обединени в Съюз на фламандските адвокатски колегии 

(Orde van Vlaamse Balies (OVB). 

На територията на столицата Брюксел съществуват две колегии: Френска колегия на 

адвокатите от Брюксел и Нидерландска колегия на адвокатите от Брюксел. 
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Органи на колегията 

Органите на всяка една адвокатска колегия в Белгия са нейния председател (le 

bâtonnier/ Stafhouder), Съвет на колегията (le Conseil de l'Ordre/ Raad van de Orde) и 

Общо събрание.  

 

Председателят на колегията се избира измежду членовете на колегията, вписани в 

листата на адвокатите титуляри или в листата на адвокатите на Общността. 

Председателят на колегията има следните правомощия: 

- представлява всички адвокати, регистрирани в адвокатската колегия;  

- упражнява представителни функции;  

- упражнява административни функции;  

- определя служебни защитници на подсъдими, които не са упълномощили защитник. 

 Председателят играе също важна роля като осъществява консултации с цел помирение 

в случай на конфликт между адвокати. 

Председателят има също така дисциплинарни правомощия (разглежда жалбите, 

адресирани до него и сезира дисциплинарният съвет, когато счита, че адвокат не е 

изпълнил задълженията си). Той осигурява връзката на адвокатурата със съдебната 

система.  

 

Съветът на колегията се състои от председателя на колегията и от 2 до 16 члена в 

зависимост от броя на вписаните адвокати в съответната колегия. Членовете на съвета 

се избират директно от общото събрание на колегията измежду членовете, вписани в 

нейната листа. 

Съветът на колегията организира програмите на адвокатския стаж и обучението на 

младите юристи. Съветът има за задача да осигури продължаващото образование на 

адвокатите по време на тяхната кариера. Съветът на колегията признава и 

специализацията на адвоката.  

Съветът на колегията има и секретар, който едновременно е и секретар на цялата 

колегия. 

 

Адвокати към Касационния съд 

Особеност в устройството на белгийската адвокатура е наличието на една специална 

колегия:  Колегията на адвокатите към Касационния съд  (l'Ordre des avocats à la Cour de 

casssation), която е самостоятелно юридическо лице със седалище в Брюксел, със свои 

собствени управителни органи. Колегията включва адвокатите, които имат право да 
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водят дела и да дават становище по дела пред Касационния съд. Тези адвокати имат 

право да практикуват пред всички съдилища в страната. 

Адвокатите към Касационния съд се номинират от Краля на Белгия въз основа на 

списък от трима кандидати, избрани от нарочна комисия, съставена от адвокати, съдии 

и университетски преподаватели. Кандидатите трябва да са вписани като адвокати 

преди поне 10 години и да са преминали изпит, организиран от Колегията на 

адвокатите към Касационния съд.  

Органи на Колегията на адвокатите към Касационния съд  са нейният Председател и 

Съвет на колегията. Съветът се състои от пет члена в това число и председателят на 

колегията. Дейността на колегията се подпомага от секретариат. Всяка година в 

последния месец на съдебната година адвокатите от тази колегия провеждат общо 

събрание, на което избират свой председател и съвет на колегията. Общото събрание на 

Колегията на адвокатите към Касационния съд  се председателства от най-възрастния 

измежду неговите членове, подпомаган от секретар – най-младият член на тази колегия.  

Отношенията между членовете на Колегията на адвокатите към Касационния съд  се 

уреждат съгласно правила, приети от Съвета на колегията. 

 

Съюз на френско и немскоезичните адвокатски колегии и Съюз на фламандските 

адвокатски колегии 

  Съюзът на френско и немскоезичните адвокатски колегии (Оrdre des barreaux 

francophones et germanophone de belgique, l‘O.B.F.G., AVOCATS.BE) и Съюзът на 

фламандските адвокатски колегии (Orde van Vlaamse Balies (OVB) са юридически лица 

със седалище в Брюксел. 

Управителни органи на двата съюза са: Общо събрание и Административен съвет. 

Председателят на Колегията на адвокатите към Касационния съд или негов 

представител – член на съвета на тази колегия участва в заседанията на Съюза на 

френско и немскоезичните адвокатски колегии и Съюза на фламандските адвокатски 

колегии с право на съвещателен глас (по-долу „Съюзите―). 

Организацията и дейността на двата Съюза са уредени с Правилник за вътрешния ред, 

след обсъждането му от колегите, съставляващи съответния съюз, утвърдени от 

органите на Съюзите и ратифицирани от Краля на Белгия, след като е взето предвид и 

становището на главния прокурор към Касационния съд.  Правилникът съдържа 

правила за конституиране и избор на органите на Съюзите; тяхната дейност и 

процедурата за приемане на решения от управителните органи; правила за приемане на 

и изпълнение на бюджета и др. 
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Председателят на Административния съвет на всеки един от Съюзите представлява 

съюза в отношенията с институции на публичната власт и адвокатските колегии. 

Съюзите имат за основна задача да следат за опазване честта, правата и 

професионалните интереси на членовете на адвокатските колегии, които ги 

съставляват. Съюзите имат компетенции в областта на правната помощ, адвокатския 

стаж, обучението на адвокатите-стажанти, както и за продължаващото обучение на 

адвокатите – членове на съставляващите ги колегии. Съюзите предприемат инициативи 

и вземат необходимите мерки в областта на професионалната квалификация, 

дисциплинарните правила и професионалната лоялност, както и такива за защита на 

интересите на адвокатите или техните подзащитни. 

В изпълнение на своите правомощия Съюзите приемат постановления. Против 

постановленията може да бъде подадена жалба пред арбитражен съд, съставен от седем 

члена: по три члена, избани от всеки един от двата Съюза, които избират седмият член, 

който е и председател на арбитражния съд. За арбитър може да бъде избиран адвокат 

с най-малко 15 години адвокатски стаж или който е бил председател на колегия; или 

поне за три години член на Съвет на адвокатска колегия; или член на Съвета на 

Колегията на адвокатите към Касационния съд. 

 

Федерален съвет на адвокатските колегии на Белгия 

Федералният съвет на адвокатските колегии на Белгия се състои от десет члена, по пет 

от всеки един от Съюзите, избрани за срок от две години и чийто мандат може да бъде 

подновяван само веднъж. Съветът се председателства от Председателя на Колегията на 

адвокатите към Касационния съд, има седалище в седалището на тази колегия и се 

подпомага в дейността си от нейния секретариат. 

Всяка адвокатска колегия може да сезира Федералния съвет на адвокатските колегии по 

въпроси, свързани с адвокатурата по принцип, както и по въпроси, свързани с добрата 

администрация на правораздаването. Федералният съвет взема своите решения с 

мнозинство от две трети от членовете от всяка езикова група. 

 

Представителството на Белгия  в Съвета на европейските адвокатски колегии (CCBE - 

https://www.ccbe.eu) се осъществява от комисия в състав от четири члена, по два, 

избрани от всеки един от Съюзите. Тази комисия действа по пълномощие въз основа на 

мандат, предоставен и от Федералния съвет на адвокатските колегии с мнозинство от 

две трети от членовете. 

 

Естония 
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Естонската адвокатска колегия (ЕАК) е самоуправляващо се професионално 

обединение. ЕАК има правомощия да приема и изключва своите членове, да следи за 

професионалната дейност на своите членове и спазването от тяхна страна на 

професионалната етика. Тя организира също текущото професионално обучение на 

адвокатите, както и предоставянето на държавна правна помощ чрез членовете на 

колегията. 

ЕАК има свои официални символи: знаме, печат, значка и лого, както и медал за 

заслуги, който се присъжда на членове на колегията или трети лица. 

ЕАК упражнява дейността си чрез своите органи: Общото събрание, Бордът, 

Председателят, Одитната комисия, Съдът на честта и Комисията за оценка на 

професионалната пригодност. 

 

Общото събрание на ЕАК  

Висш управителен орган на колегията. Състои се от всички членове на ЕАК, като право 

на глас имат само заклетите адвокати. 

Общото събрание се свиква от Борда поне веднъж годишно. Извънредни заседания се 

свикват с решение на Борда по негова инициатива, по инициатива на одитната комисия 

или на 1/10 от всички членове на ЕАК. Адвокатите могат да участват в общото 

събрание и чрез пълномощник, като един адвокат може да представлява най-много 

двама членове на колегията. 

Общото събрание на адвокатите приема своите решения с явно гласуване, освен, когато 

членовете му решат да бъде проведено тайно гласуване. С таен вот общото събрание 

избира органите на ЕАК. 

По предложение на Борда, адвокатите с право на глас в общото събрание могат да 

приемат решения без да бъде свиквано заседание на общото събрание, като в този 

случай гласуването се провежда електронно. В този случай адвокатите с право на глас 

в общото събрание нямат право да откажат да гласуват освен по основателни причини. 

За да бъде прието решението, трябва да са гласували поне половината от адвокатите, 

имащи право на глас в общото събрание. Органите на ЕАК не могат да бъдат избирани 

чрез електронно гласуване.  

Общото събрание на ЕАК: 

• Определя числеността на редовните и резервни членове на Борда, одитната комисия 

и съда на честта на ЕАК; 

• Избира Председателя, редовните и резервни членове на Борда, одитната комисия и 

съда на честта на ЕАК, които са заклети адвокати; 



 
 
  
 
 
 
    
 

Проект № BG05SFOP001-3.003-0135, с наименование „Българската адвокатура – силна и обновена‖, 

който се финансира по Оперативна програма „Добро управление― по Процедура BG05SFOP001-3.003 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Граждански контрол върху реформата в 

съдебната система― 

 

 

• Приема отчета за бюджета на ЕАК за минали години и бюджета за новата финансова 

година; 

• Приема годишния отчет за дейността на ЕАК и отчета на одитната комисия; 

• Приема Вътрешните правила  на ЕАК и етичните правила за упражняване на 

адвокатската професия;  

• Разглежда жалби срещу решения на Борда или срещу актове на Председателя, 

поискани от поне 1/10 от членовете на ЕАК; 

• Утвърждава официалните символи и знаци на ЕАК;  

• Определя условията за заплащане възнаграждение на адвокати, работили в полза на 

интересите на ЕАК;  

• Определя процедурата, условията и размера за заплаще на членския внос 

  

Председателят на ЕАК 

Председателят представлява ЕАК. Той е част от Борда на колегията, организира 

дейността му и председателства заседанията му. Избира се за срок от три години 

измежду заклетите адвокати – членове на колегията. 

 

Бордът на ЕАК 

Бордът на ЕАК е постоянно действащ орган на колегията и се състои от най-малко 

седем души. Заседанията на Борда са публични, освен ако Бордът не реши да заседава 

при закрити врата. Решенията на Борда могат да бъдат вземани и неприсъствено в 

писмена форма или електронно, като за целта на членовете на Борда се дава краен срок 

за гласуване. Неприсъственото гласуване се осъществява с изпращане на писмен или 

електронен отговор, последният подписан с електронен подпис. 

Като постоянно действащ орган на ЕАК, Бордът решава въпроси, свързани с 

ежедневната дейност на колегията, по-важните от които са: 

• Управлява дейността на колегията; 

• Избира заместник-председател на колегията сред членовете на Борда; 

• Управлява имуществото на ЕАК; 

• Избира членовете на комисията за оценка на професионалната пригодност; 

• Приема и изключва членове на колегията и дава звание заклет адвокат; 

• Определя патрони на адвокатските сътрудници; 

• Организира текущото обучение на адвокатите; 

• Организира проверката на професионалната пригодност на адвокатите;  

• Организира предоставянето на държавна правна помощ и установява процедурата за 

предоставяне на тази помощ в съответствие със Закона за държавната правна помощ. 
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Одитната комисия 

Одитната комисия проверява финансовите дейности на ЕАК и нейните органи, част от 

които са и организацията на държавната правна помощ, както и разходването на 

средства, получени от държавния бюджет.  Одитната комисия се състои от три члена, 

избрани сред заклетите адвокати с мандат четири години. Годишният доклад на 

комисията се публикува в годишника на ЕАК. 

Министерството на правосъдието на Естония има право да инспектира организацията 

на държавната правна помощ в т.ч. и разходването на средствата за това.  Със съгласие 

на Борда на ЕАК Министерство на правосъдието има право да назначи за сметка на 

държавата одитор, който да провери финансовата дейност на ЕАК.  

 

Съдът на честта 

Съдът на честта разглежда дела с предмет дисциплинарни нарушения, извършени от 

адвокати и други случаи, които със закон са предоставени в негова компетентност. 

Съдът може да решава и спорове, породени от договори между клиент и адвокат.  

Съдът на честта се състои от седем члена и има мандат четири години. Членове на съда 

могат да бъдат заклети адвокати, избрани от общото събрание на ЕАК, двама съдии, 

избрани от общото събрание на съдиите на Естония и един юрист, определен от съвета 

на Юридическия факултет на Университета в Тарту.  

 

Комисията за оценка на професионалната пригодност 

Комисията има петгодишен мандат и състав от най-малко десет члена, от които поне 

шест са заклети адвокати, определени от Борда на ЕАК; двама съдии, избрани от 

общото събрание на съдиите на Естония; при необходимост представител на 

Министерство на правосъдието, избран от ресорния министър; един прокурор, избран 

от общото събрание на прокурорите  и поне един юрист, определен от висше учебно 

заведение, в което има юридически факултет. Членовете на комисията избират 

председател измежду своите членове – заклети адвокати. 

Комисията има за правомощия да провежда изпитите на кандидатите за членове на 

ЕАК, но също и по искане на Борда оценява периодично професионалната пригодност 

на определен адвокат. 

 

Нидерландия 

Всички адвокати, регистрирани в Нидерландия съставляват Нидерландската 

адвокатура. Тя е установена в Хага и съгласно чл. 134 от Конституцията на 



 
 
  
 
 
 
    
 

Проект № BG05SFOP001-3.003-0135, с наименование „Българската адвокатура – силна и обновена‖, 

който се финансира по Оперативна програма „Добро управление― по Процедура BG05SFOP001-3.003 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Граждански контрол върху реформата в 

съдебната система― 

 

 

Нидерландия е субект на публичното право. Адвокатите, които практикуват в един 

съдебен район съставляват местната Адвокатска колегия. Нидерландската адвокатура и 

местните колегии са самостоятелни  юридически лица. 

Нидерландската адвокатура има следните органи:  

- Общ съвет 

- Председател 

- Съвет на представителите 

- Консултативен съвет 

- Контролен съвет 

 

Общ съвет и Председател 

Нидерландската колегия се управлява от Общ съвет, който се състои от 5 до 9 члена, в 

това число и Председателят. Точният брой се определя от Съвета на представителите. В 

отсъствие на Председателя, той се замества от член на Общия съвет. Председателят и 

останалите членове на Общия съвет се избират от Съвета на представителите. Никой не 

може да бъде член на Общия съвет или Председател за срок по-дълъг от девет години. 

Общият съвет има секретар. 

Общият съвет представлява всички адвокати, вписани в Нидерландската адвокатура. 

Той управлява и офиса на Нидерландската адвокатура.  

Председателят информира адвокатите за всичко, което е свързано с адвокатската 

професия. Председателят може също да посредничи в спорове между адвокати.  

 

Съвет на представителите 

Съветът на представителите се събира на редовно заседание веднъж годишно. 

Заседанията са публични, освен, ако мнозинството не реши заседанието да бъде 

закрито. Представителите и техните заместници се избират за срок от три години от 

общите събрания на адвокатските колегии и могат да бъдат преизбирани. Броят на 

представителите и техните заместници се определя в зависимост от броя на вписаните 

адвокати в колегията и е от три до осем души. Представителите и техните заместници 

не могат да бъдат едновременно и членове на Съвета на Адвокатската колегия или 

наети на работа в Нидерландската адвокатура или местната Адвокатска колегия. 

Секретарят на Общия съвет изпълнява функциите и на секретар на Съвета на 

представителите. 

Съветът на представителите ежегодно определя размера на членския внос, чрез който 

да бъдат покрити разходите на Нидерландската адвокатура, както и на местните 

адвокатски колегии. 
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Съветът на представителите приема актове, с които установява правилата за 

упражняване на адвокатска професия. Тези правила могат да се отнасят и до:  

- изискванията за популяризиране на професионалната компетентност на адвокатите и 

качеството на адвокатските услуги;  

- добрата организация и администрация на адвокатската практика; 

- професионалната застраховка 

- вътрешните правила и организация дейността на Нидерландската колегия. 

Актовете на Съвета на представителите се приемат по предложение на Общия съвет 

или от поне петима представители. Преди да изпрати предложението на Съвета на 

представителите, Общият съвет го изпраща за становище до съветите на адвокатските 

колегии. След приемането има актовете се изпращат до Министъра на сигурността и 

правосъдието и се публикуват в Правителствения вестник.  

 

Консултативен съвет 

Състои се от 4 до 7 члена в т.ч. и председателят му. Мнозинството от членовете му не 

трябва да бъдат адвокати. Всички актове, издавани от Съвета на представителите се 

изпращат и на Консултативния съвет за становище и предложения.  

 

Контролен съвет 

Контролният съвет се състои от три члена, в т.ч. Председателят на Нидерладската 

адвокатура, който председателства и Контролния съвет. Освен Председателя, 

останалите членове се определят с кралски указ след номинация от Министъра на 

сигурността и правосъдието. Номинацията се основава на препоръка на Общия съвет. 

Съветът на представителите може да консултира Общия съвет за изготвяне на списъка 

с препоръчани лица.  

Членовете се избират за максимален период от 4 години и могат да бъдат преизбирани 

още веднъж за същия период. 

Контролният съвет приема годишен отчет и бюджет, които се одобряват от Министъра 

на сигурността и правосъдието след изслушване мнението на Общия съвет. 

Ежегодно Контролният съвет съставя и работна програма, както и доклад за дейността 

си, които се изпращат на Министъра на сигурността и правосъдието, на Общия съвет, 

на Съвета на представителите и на съветите на адвокатските колегии.  

 

Всяка адвокатска колегия има следните органи: 

- Съвет 

- Председател 
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- Общо събрание 

Местната Адвокатска колегия се управлява от Съвет, който се състои от 5 до 11 члена, 

в това число и Председателят на колегията. Точният брой се определя с документа за 

учредяване на колегията. Членовете на Съвета и Председателят се избират от членовете 

на колегията на редовното годишно Общо събрание. Председателят може да бъде 

преизбиран. Член на Съвета може да бъде избиран за Председател. Членовете на Съвета 

не могат да бъдат преизбирани, освен, ако друго е уговорено в учредителните 

документи на колегията. В случай на отстъствие на Председателя, той се замества от 

член на Съвета. 

Съветът избира измежду членовете си секретар и ковчежник на колегията.  

Съветът на колегията представлява всички вписани в колегията адвокати.  

За членове на Общия съвет, Съвета на представителите и Съвета на адвокатска колегия 

може да бъдат избирани само вписани адвокати, ненавършили 70 години. В 

учредителните документи на Адвокатската колегия може да бъде поставено условие и 

за адвокатски стаж. 

Общият съвет и съветите на колегиите изготвят ежегоден финансов отчет. Отчетът се 

проверява от комисия, състояща се от трима члена, избрани от Съвета на 

представителите и от Общото събрание на колегията измежду техни уважавани 

членове. Комисията докладва на Съвета на представителите, съответно на Общото 

събрание на колегията. Ежегодно Общият съвет и съветите на колегиите изготвят и 

доклад за дейността си през изминалата година, който се обсъжда на събранието на 

Съвета на представителите, съответно на Общото събрание на колегията. 

 

Румъния 

Органите на адвокатската професия се избират с тайно гласуване. Органите вземат 

своите решения с явно гласуване. Обсъжданията и гласуването съставляват 

професионална тайна. 

Една колегия се състои от всички адвокати от даден район. Централният офис на 

адвокатурата е със седалище в Букурещ.  

Всяка адвокатска колегия е юридическо лице със свое имущество и бюджет. 

Управляващите органи на адвокатската колегия са: общото събрание; съвет и 

председател. Колегиите имат също одитна комисия и дисциплинарна комисия. 

Във всяка колегия има и арбитражен съд на адвокатската професия – постоянно 

действаща независима неправителствена арбитражна институция, която не е отделно 

юридическо лице.   
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Общото събрание 

Състои се от всички адвокати, вписани в съответната колегия с право да практикуват 

професията и има следните правомощия: 

- Установява условията за упражняване на професията в съответната колегия в 

рамките на законовите изисквания 

- Избира и освобождава председателя на колегията и членовете на съвета, одитната 

комисия и дисциплинарната комисия;  

- Избира делегатите за конгреса на адвокатите; 

- Предлага кандидати за Централната дисциплинарна комисия;  

- Приема бюджета на колегията и освобождава членовете на Съвета от отговорност за 

управлението им.  

Общото събрание се свиква на редовно заседание от Съвета на колегията веднъж 

годишно през първата четвърт на годината. Извънредни заседания могат да бъдат 

свиквани от Съвета или Одитната комисия, както и по искане на една трета от 

адвокатите в колегията.  

Общото събрание за избор на органи на колегията се счита за редовно проведено, само 

ако в него участват мнозинството от членовете на колегията. Ако на първото събрание 

не се събере необходимото мнозинство, се насрочва нова дата, на която трябва да бъдат 

представени най-малко една трета от колегията. Участието в Общото събрание е само 

лично. Член на колегията не може да упълномощава друг адвокат за изпълнение на 

правото му да гласува. 

 

Съвет на колегията 

Състои се от 5 до 15 члена, избрани за период от четири години, които имат 

професионален стаж най-малко 8 години. Предеседателят на колегията и зам.-

председателят са включени в тази бройка. 

Съветът на колегията има следните отговорности: 

- да приема решения в съответствие с възложените му от закона правомощия; 

- да изпълнява решенията на висшите органи на адвокатурата и Общото събрание на 

колегията;  

- поддържа актуален регистъра на адвокатите в колегията и го изпраща на съответните 

институции;  

- приема мерки за организацията на контрола за изпълнение на професионалните, 

дисциплинарни и деонтологични правила; за разглеждане на жалби и сигнали в 

определените от закона случаи;  
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- проверява изпълнението на изискванията и утвърждава вписването като адвокат в 

колегията;  

- решава дали е налице несъвместимост или условия за прекратяване на членството в 

колегията;  

- произнася се по молби за преместване в колегията; 

- проверява документите за вписване на всички форми за упражняване на дейността и 

пази тези документи; 

-  идентифицира случаите и уведомява компетентните органи за лица, практикуващи 

професията без да отговарят на законовите изисквания за това;  

- координира и упражнява контрол върху дейността на адвокатската осигурителна каса;  

- организира обучението  на адвокатите и редактира публикациите на колегията;  

- организира правната помищ в района на колегията;  

- уведомява Дисциплинарната комисия за допуснати дисциплинарни нарушения от 

адвокати; 

- преустановява правата на адвокат, който не плаща членския си внос и осигуровки за 

период повече от три месеца;  

- решава въпроси по жалби против решения на председателя на колегията относно 

адвокатското възнаграждение;  

- решава размера на членския внос към колегията; 

- приема дарения и завещания в полза на колегията;  

- назначава персонала на колегията;  

- подготвя проекта за бюджет и управлява имуществото на колегията;  

- представя на Общото събрание годишния отчет на съвета и на председателя;  

- избира зам.-председателя на колегията;  

- разглежда жалби срещу решения на председателя на колегията;  

 

Заседанията на Съвета се свикват от председателя на колегията или една трета от 

членовете на Съвета. Кворумът е две трети от членовете. Решенията се вземат с 

обикновено мнозинство.  

 

Председател на колегията 

Избира се за срок от четири години и може да бъде преизбиран още само веднъж. 

Трябва да има професионален стаж най-малко 10 години.  

Председателят има следните правомощия: 

- Да представлява колегията в страната и чужбина;  

- Да председателства заседанията на Съвета на колегията; 
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- Да одобрява молбите за безплатна правна помощ; 

- Да подава жалби срещу решенията на Дисциплинарната комисия и срещу решения 

на Съвета на колегията;   

- Да одобрява разходите на колегията;  

- Да предприема действия на управление на колегията, които не са от изключителна 

компетентност на Общото събрание или Съвета на колегията;  

Зам.-председателят на колегията замества Председателя по негова молба или при 

отсъствието му. При отсъствие и на двамата Съветът избира адвокат, който да 

изпълнява временно длъжността Председател.  

 

Национален съюз на румънските адвокати (UNBR) 

UNBR  се състои от всички румънски колегии  и има свое седалище в Букурещ. UNBR 

е юридическо лице на публичното право и има свой бюджет и имущество. Бюджетът се 

формира от вноски от съставляващите го колегии, чийто размер се определя от 

Конгреса на адвокатите. Имуществото на UNBR може да бъде използвано само за 

дейнсоти, предвидени в закона. 

Управляващи органи на UNBR са: Конгресът на адвокатите; Съвета на UNBR; 

Постоянната комисия на UNBR и Председателя на UNBR. В UNBR действат също и 

следните органи: Централна одитна комисия; Централна дисциплинарна комисия и 

техническо-административен персонал.  

 

Конгрес на адвокатите 

Състои се от делегати, избрани от всички колегии. Провежда се веднъж годишно и се 

свиква от Съвета на UNBR или по искане на една трета от колегиите в страната с 

покана, изпратена писмено до всяка колегия и публикувана в един централен вестник, 

най-малко месец преди заседанието. 

Колегиите избират техните делегати поне 10 дни преди заседанието на конгреса. 

Конгресът е редовен, ако присъстват най-малко две трети от делегатите. Решенията се 

вземат с обикновено мнозинство. 

Конгресът има следните правомощия: 

- да обсъди и приеме отчета на Съвета на UNBR; 

-  да избира и освобождава членовете на Съвета на UNBR измежду членовете на 

конгреса;  

- да избира и освобождава Централната одитна комисия;  

- да прави предложения, свързани с адвокатската професия до органи, които имат право 

на законодателна инициатива; 
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- да приема и изменя подзаконови актове, уреждащи  адвокатската професия и 

застраховката на адвокатите въз основа на проект, подготвен от Съвета на UNBR;  

- да приема решения относно отношения между колегии, подобряване на обучението на 

адвокати и спазването на етичните правила;  

- да избира и освобождава членовете на Централната дисциплинарна комисия, като 

всяка колегия има право да предложи един кандидат. Дейността на тази комисия 

се урежда с Устав;  

- да приеме годишния бюджет на Адвокатската осигурителна каса и отчета за 

изпълнението му; 

- да приеме годишния бюджета на UNBR и отчета за изпълнението му, както и да 

определи вноските на колегиите за формирането на бюджета (разходите за 

провеждане на Конгреса на колегиите са за сметка на колегиите, пропорционално 

на броя на техните представители);   

 

Съвета на UNBR  

Състои се от председателите на всички колегии и избраните от Конгреса на 

адвокатите представители на колегиите по квоти, определени от подзаконовите 

нормативни актове, уреждащи адвокатската професия. Мандатът на Съвета е 4 

години.  

Съветът на UNBR се свиква от Председателя на UNBR веднъж на три месеца. При 

извънредни обстоятелства може да бъде свикан и по искане на една трета от членовете 

на Съвета. Кворумът е две трети от всички членове. Решения се вземат с обикновено 

мнозинство от присъстващите. 

Съветът на UNBR има следните правомощия: 

- той е представителен и съвещателен орган на румънската адвокатура, осигуряващ 

непрекъсната дейност на UNBR; 

- изпълнява решенията на Конгреса на адвокатите;  

- решава всички въпроси относно адвокатската професия с изключение на изрично 

възложените на Конгреса на адвокатите;  

- контролира дейността на Постоянната комисия на UNBR; 

- организира изпитите по румънско право и румънски език за чуждестранните адвокати;  

- организира и ръководи дейността на Националния институт за обучение и 

усъвършенстване на адвокатите; 

- дава съгласие за използване имуществото на UNBR в дейности, генериращи доходи в 

рамките не закона;  
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- приема решения за професионалното обучение и развитие на адвокати, както и 

препоръки за отношенията между адвокатски колегии; 

- организира изпитите за прием в адвокатурата, за придобиване качеството 

квалифициран адвокат;  

- подготвя проекта за бюджет на UNBR и го представя за одобрение от Конгреса на 

адвокатите, както и отчета за изпълнение на бюджета на UNBR; 

- подготвя годишен доклад за дейността и управление на имуществото на UNBR и го 

представя за одобрение от Конгреса на адвокатите; 

- наблюдава изпълнението на бюджета и изпълнението от страна на колегиите на  

решенията на Конгреса на адвокатите и на Съвета на UNBR; 

- избира и освобождава Председател и Зам.-председатели на UNBR, както и членовете 

на Постоянната комисия, които трябва да притежават 10 годишен професионален стаж 

и се избират за 4 години; 

- проверява законността и основателността на на решенията на съветите на колегиите за 

прием на адвокати и вписването им в адвокатския регистър;  

- отменя като незаконосъобразни решения на управителните органи на колегиите;  

- основава и контролира Кредитна каса за подпомагане на адвокатите; 

- избира и освобождава членовете на борда на директорите на Адвокатската 

осигурителна каса, координира дейността на касата, осъществява контрол върху 

дейността ѝ;  

- утвърждава годишния бюджет на Националния институт за обучение и 

усъвършенстване на адвокати, както и отчета за изпълнението на бюджета; 

-  приема тарифа на минималните адвокатски възнаграждения, която е с 

препоръчителен характер. 

 

Постоянната комисия на UNBR 

Състои се от 15 члена, от които 5 са представители от Букурещката адвокатска 

колегия и 10 представители от другите колегии от страната. Председателят на 

UNBR и заместник-председателите на UNBR са включени в това число. Мандатът е 4 

години. Един от членовете се избира от членовете ѝ за Секретар. Председателят на 

UNBR е също Председател и на Постоянната комисия. 

Постоянната комисия има следните правомощия: 

- тя е постоянно действащ изпълнителен орган на Съвета на UNBR и действа като 

връзка между членовете на адвокатурата и UNBR; 

- тя прилага решенията на Конгреса на адвокатите и Съвета на UNBR и следи за 

изпълнението на тези решения от страна на колегиите; 
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- организира услугите, предоставяни от Съвета на UNBR и наема персонала на UNBR;  

- осигурява изпълнението на бюджета на UNBR; 

- приема дарения и завещания в полза на  UNBR; 

-  приема решения в изпълнение на задълженията си; 

- одобрява по предложение на колегиите състава на местните изпитни комисии за 

прием в адвокатурата и за придобиване титлата квалифициран адвокат;  

- има за задължение да защитава професионалната репутация на адвокатската 

професия. 

 

Постоянната комисия се председателства от Председателя на UNBR и заседава при 

кворум от мнозинството от членовете ѝ.  

 

Председателят на UNBR  

Председателят на UNBR  има следните правомощия: 

- представлява UNBR в отношенията на съюза с трети лица в страната у чужбина; 

- сключва договори и споразумения в ползва на UNBR след разрешение на Съвета на 

UNBR; 

- свиква и ръководи заседанията на Съвета на UNBR и на Постоянната комисия на 

UNBR; 

-  одобрява бюджетните и извънбюджетните разходи на UNBR; 

- подписва актовете на Съвета и на Постоянната комисия на UNBR; 

-  осигурява подкрепа и съдействие на колегиите в отношенията им с местните и 

централни органи на адвокатурата;  

- осигурява условия за упражняване на дейността на адвокатите в съдилищата и 

разследващите органи;  

 

Франция 

 

Колегията, Общо събрание, Съвет на колегията 

Адвокатската колегия се състои от всички адвокати, вписани в регистъра ѝ. Общото 

събрание на адвокатската колегия се състои от всички адвокати вписани в колегията, 

които съгласно закона имат право да гласуват. Всяка колегия се управлява от Съвет на 

колегията. Броят на членовете на съвета зависи от броя на вписаните адвокати с право 

на глас и може да бъде от три до четиридесет и двама души. Съветът на колегията може 

да заседава, само ако прикътват повече от половината му членове. Решенията се вземат 

с мнозинство на гласовете. Членовете на Съвета се избират от Общото събрание на 
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колегията за срок от три години чрез таен мажоритарен вот в два тура. Една трета от 

състава на Съвета се обновява ежегодно. Членовете на съвета могат да бъдат 

преизбирани след първия им мандат. След втория им мандат членовете на Съвета с 

изключение на бившите председатели на колегията могат да бъдат преизбирани след 

изтичането на поне две години. Този срок е една година за колегиите, в които 

адвокатите с право на глас  са по-малко от шестнадесет. 

Съветът на колегията се председателства от Председател на колегията, който се избира 

от Общото събрание на колегията за две години на тайни мажоритарни избори  в два 

тура. На втория тур участват двамата, спечелили най-много гласове на първи тур. В 

случай на равенство на гласовете на втория тур, за избран се счита по-възрастния 

кандидат.  

Изборите за Председател на колегията предшестват изборите за Съвет на колегията. 

След първия си мандат Председателя не може да бъде преизбиран с изключение на 

колегиите, чиито членове с право на глас не надхвърля тридесет души. 

Председателят на колегията може да делегира за определено време част или всички 

свои правомощия на един или повече членове на Съвета на колегията.  

Изборите се провеждат в трите последни месеца на календарната година на дата, 

определена от Съвета на колегията. Резултатите от вота могат да бъдат обжалване пред 

съответния апелативен съд от всеки адвокат с право на глас или по протест на главния 

прокурор.  

Общото събрание на колегията заседава при условия, определени с Правилника за 

вътрешния ред на колегията. То може да обсъжда само въпроси, които са му поставени 

от Съвета на колегията или от член на колегията.  

 

Национален съвет на колегиите, Обикновено и Общо събрание на колегиите 

Националният съвет на колегиите се състои от осемдесет члена и се избира за срок от 

три години. Членовете му могат да бъдат преизбирани след първия мандат. След втория 

им мандат членовете му могат да бъдат преизбирани отново след изтичане на период от 

най-малко три години.  

Обикновеното събрание на адвокатите имат два отделни избирателни района – един 

национален, а другият – за района на колегията в Париж. Председателят на 

Националния съвет на колегиите уведомява най-късно до 1 юли всички председатели 

на колегии за броя на местата, които трябва да бъдат предвидени от района на 

колегията за Обикновеното и Общото събрание на колегиите.  

Адвокатите с право на глас  могат да гласуват и с пълномощни. Всеки избирател има 

право да гласува само с едно пълномощно.  
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Всеки адвокат може да обжалва резултатите от изборите пред Апелативния съд в 

Париж.  Главният прокурор може да подаде протест.  

Членовете на Националния съвет на колегиите избират измежду тях бюро, състоящо се 

от Председател, двама заместник-председатели,  секретар, ковчежник и четири члена. С 

изключение на Председателя, чийто мандат от една година може да бъде повторен още 

два пъти, членовете на бюрото се избират за три години. Те могат да бъдат преизбирани 

още веднъж. 

Длъжностите на членовете на Националния съвет не са платени. Те имат право 

единствено на възстановяване на разходите им за пътни и командировъчни по ред, 

определен от Националния съвет.  

Председателят има право на възстановяване на разходите, които е осъществил във 

връзка с представителните си функции  в размер, определен от Националния съвет.  

Националният съвет се свиква по покана на Председателя по негова инициатива или по 

искане на една трета от членовете на съвета и може да взема решения, ако са 

представени поне половината от членовете му. При липса на кворум, съветът се свиква 

отново и този път заседава независимо от броя на представените членове. Решенията се 

вземат с мнозинство. В случай на равенство на гласовете, решаващ е гласът на 

Председателя.   

Националният съвет приема своя бюджет. Приходите в бюджета са основно от членски 

внос на вписаните адвокати. Ежегодно Националният съвет определя размера на 

членския внос и условията за неговото заплащане.  

Националният съвет включва и комисия за обучението на адвокатите, която се 

председателства от Председателя на съвета или упълномощен от него член на съвета и 

която се състои от: 

- шест адвоката, избрани от националния съвет; 

- двама магистрати, определени от пазителя на държавния печат, министъра на 

правосъдието; 

- двама университетски преподаватели, определени от министъра, отговарящ за 

университетите. 

Комисията може да взема решения само, ако са представени поне осем от членовете ѝ.  

Решенията на Националния съвет могат да бъдат обжалвани от заинтересованите, 

съответно протестирани от Главния прокурор пред Апелативния съд на Париж.  
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ОБЩО ЗА ВСИЧКИ 

Анализ: Сравнителният анализ на органите на адвокатурата в държавите - предмет на 

изследването показва сходна уредба, като в отделните държави се наблюдават и някои 

различия в зависимост от устройството на самата държава, броя на членуващите в 

адвокатурата адвокати, както и местните традиции. Почти навсякъде адвокатурата има 

своите органи на местно и национално ниво, като техните правомощия приблизително 

се припокриват в отделните държави. В някои държави местните адвокатските колегии 

се ползват с по-голяма самостоятелност и независимост от централните органи 

(Белгия), докато в други по-важните въпроси се разрешават от централните органи на 

адвокатската професия. 

 

V. Младши адвокати и стажант-адвокати. Адвокатски сътрудници. 

Белгия 

В Белгия адвокатите, които нямат навършен тригодишен стаж, за да бъдат вписани в 

регистъра на адвокатите-титуляри, се вписват в отделен списък на стажант-адвокатите. 

Освен с разрешение на органите на колегията, стажът не може да бъде прекъсван или 

спиран. Стажантите имат строго и детайлно разписани от закона и Деонтологичния 

кодекс задължения и преминават през специално въвеждащо обучение. Те трябва да 

изпълнят всички свои задължения за период не по-дълъг от пет години. В противен 

случай рискуват да бъдат отписани от списъка на стажант-адвокатите. 

Стажантът има адвокат-патрон от същата адвокатска колегия.  Между адвоката и 

патрона задължително се сключва договор. Стажантът получава възнаграждение, което 

се определя свободно между страните, но не може да бъде под минимума, определен в 

Деонтологичния кодекс. 

Към всяка колегия има избран директор на стажантската програма или комисия, която 

организира и следи за изпълнение задълженията на стажант-адвокатите.  

В Белгийския закон не се откриват правила, уреждащи статута на адвокатските 

сътрудници. 

  

Естония 
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В Естония наред с адвокатите (заклети адвокати), членове на ЕАК са и асистент-

адвокатите. За да бъдат вписани като асистент-адвокати, кандидатите полагат изпит за 

асистент-адвокати. Асистент-адвокатите могат да осъществяват правни услуги само 

под ръководството на адвокат-патрон. След преминат тригодишен стаж и положен 

изпит за адвокати, асистент-адвокатите могат да бъдат вписани като заклети адвокати. 

Между асистент-адвоката и неговия патрон се склюва договор за стаж, в който 

страните свободно договарят условията, в т.ч. и възнаграждението на ассистент-

адвоката. Всеки заклет адвокат може да има до три асистент-адвоката. С разрешение на 

Борда на колегията тази бройка може да бъде увеличена. В случай, че асистент-адвокат 

не може да намери патрон, Бордът на колегията определя такъв. 

В Естонският ЗА не се откриват правила, уреждащи статута на адвокатските 

сътрудници или друг помощен персонал. 

Нидерландия 

Всеки адвокат, с изключение на тези, които имат призната акредитиация за 

професионална квалификация е длъжен през първите три години да практикува право 

като стажант-адвокат под надзора на адвокат-патрон. За стажантие, които са наети не 

на цял работен ден, срокът на стажа се увеличава пропорционално. Срокът на стажа 

може да бъде увеличен до максимум още три години, ако Съветът на колегията даде 

становище, че стажантът няма достатъчно натрупан практически опит. Съветът може 

също да намали срока на стажа по искане на стажант и след одобрението на Общия 

съвет. Съветът на колегията може да освободи стажант от задължението му за стаж под 

надзора на адвокат-патрон в случай, че са осигурени условия за осъществяване на 

качествена адвокатска дейност, в т.ч. условия за финансирането на тази дейност и 

застраховка професионална отговорност, покриваща отговорността на стажант-

адвоката.  

Румъния 

Приемането в адвокатурата се осъществява след положен изпит, организиран от 

Националния съюз на румънските адвокатските колегии. Първоначално адвокатът 

трябва да премине двугодишно обучение, по време на което той има статут на 

стажант-адвокат. След обучението той полага окончателен изпит. Стажант-адвокат, 

който не е успял три пъти на този изпит се изключва от професията.  

Стажант-адвокатът има патрон – квалифициран адвокат, който има поне шест години 

опит като такъв и се ползва с ненакърнена професионална репутация. 
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Стажант-адвокатът може да се явява само пред районните съдилища и няма право да се 

явява по дела пред Касационния и Конституционния съд.  

В румънските нормативни актове не се откриват разпоредби, уреждащи статута на 

адвокатските сътрудници. 

Франция 

В регионалните центрове за обучение на адвокати стажант-адвокатите получават 

базово обучение за срок от шест месеца. Вторият етап от базовото обучение, който 

продължава от шест до осем месеца включва реализиция на индивидуален обучителен 

проект от стажанта по правила, установени от Националния съвет на адвокатските 

колегии. Третият период на обучението на стажант-адвоката с продължителност шест 

месеца е посветен на стаж при адвокат.  

Патрон-адвокати могат да бъдат всички адвокати, които са вписани като такива преди 

повече от четири години. Административният съвет на регионалните центрове за 

обучение на адвокати  ежегодно изготвя актуализиран списък на адвокатите, които 

могат да бъдат патрони-адвокати. Адвокат не може да откаже да бъде вписан като 

такъв.  

Отговорност за стажант-адвокатите и тяхното обучение носят регионалните центрове за 

обучение на адвокати, дори и в случаите, когато стажант-адвокатът осъществява своя 

стаж при адвокат-патрон.  

Стажантите получават възнаграждение (парична помощ) от държавата за периода на 

стажа им.  На стажант-адвокат, който наруши задълженията си като такъв, може да 

бъде наложено дисциплинарно наказание, в т.ч. изключване от центъра за обучение за 

период от шест и повече месеца. 

Словакия 

Стажант-адвокатите се регистрират в адвокатурата и са включени в специален списък 

на стажантите. Адвокатурата приема стажант -адвокат по молба, подадена от адвокат, 

от сдружение на адвокати, от европейски или чуждестранен адвокат. Стажът на 

адвокатът е най -малко 3 години. Одобрението по молбата се дава в рамките на 15 дни. 

Стажант-адвокатите също трябва да отговарят на редица условия като това:а) да имат 

пълна способност да извършват правни действия и не са под попечителство; б) да имат 

магистърска степен по право от юридическо училище в Словашката република, в) да 

притежават призната университетска диплома, с която магистърската степен му е 
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присъдена от юридическо училище в чужда държава, различна от Словашката 

република;г) да не е зает с упражняване на друга професия. Развитието на стажанта и 

делата, в които участва се записва в негово досие, което се води от адвокатът,  при 

който стажува. Самият стажант също води записи на стажа си, които се изискват при 

кандидатстване за вписването му като адвокат. Стажантът е длъжен да присъства с 

адвоката в съдебна зала при изслушване на граждански и наказателни дела. Стажант-

адвокатът се назначава по трудов договор.  

Адвокатите имат право да наемат и други професионалисти по трудов договор, които 

да подпомагат адвокатската им работа, в т.ч. и адвокатски сътрудници.  

Словения 

Словенската адвокатура разделя стажантите на учащи и кандидат адвокати. Учащите са 

завършили правно образование, но не са издържали държавен изпит за вход в 

адвокатската колегия и преминават на обучение за срок от 1 година. Учащите сключват 

трудови или подобни договори с адвокатите, при които са на стаж. Обучават се на 

форми на комуникация с клиенти, участие в съдебни заседания и други дейности. 

Стажът като учащ се признава в общия 5-годишен стаж, необходим за сключване за 

вписване в адвокатската колегия. След вземане на държавен изпит учащите се 

превръщат в кандидати, които трябва да продължат да работят, докато се впишат като 

самостоятелни адвокати или съдружници в адвокатско дружество. Интересно е, че в 

случай, е на кандидата бъде прекратен договора за работа при адвокат, то той трябва да 

сключи нов договор в рамките на 8 дни, в противен случай губи възможност да 

използва събрания стаж като доказателство при кандидатстването му за вписване в 

адвокатската колегия.  

Хърватия 

Вътрешните стажант-адвокати могат да придобият пълна правоспособност като 

адвокати, ако имат най-малко 4 години юридически стаж и са положили успешно 

изпита пред адвокатската колегия. Минималният „въвеждащ стаж― е три години за 

стажант-адвокати, работещи в адвокатски кантори, или три години юридически трудов 

стаж в съдебната система, или най-малко четири години юридически стаж в 

предприятие. Разпоредбите на Закона за адвокатурата уреждат всички права и 

задължения на стажант-адвокатите във връзка с обучението и подготовката за изпита 

пред адвокатската колегия. Адвокатската колегия на Хърватия организира за всички 

стажант-адвокати най-малко четири пъти годишно безплатни семинари с минимална 
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продължителност 150 часа, които са много полезни за подготовката на изпита пред 

адвокатската колегия. 

Стажант адвокатите сключват трудови договори с адвокати и се регистрират в 

адвокатурата. В определени случаи могат да заместват адвоката. Имат собствена 

организация вътре в адвокатурата. Няма допълнителен изпит след полагане на 

задължителния стаж за вписване като адвокат.  

Чехия 

Като стажант адвокати се вписват лица, които са издържали изпит, не са осъждани, не 

практикуват друга професия. В адвокатурата има специален регистър на стажант 

адвокатите. Те стажуват при адвокат, който има най- малко една година стаж като 

адвокат. Стажантът може да е на стаж само при един адвокат.  

Унгария 

В Унгария юридическия стаж е необходимо условие за явяване на адвокатския изпит. 

След вписване в колегията младшите адвокати трябва да работят самостоятелно, като 

наети на трудов договор или младши адвокати в адвокатска кантора за период от 1 

година докато придобият пълна правоспособност. В периода от три години стажантите, 

които ще се явят на изпит трябва да посещават задължителни курсове организирани от 

унгарската адвокатура. Стажантите трябва да присъстват на курсовете минимум 42 дни. 

За придобиване на стаж , необходим за вписване като адвокат, унгарските адвокати 

обикновено първо стават адвокатски сътрудници. Сътрудниците имат право да работят 

по трудов договор при адвокати и адвокатски фирми, за които е разрешено да ползват 

сътрудници.  

 

Анализ: Във всички държави – предмет на изследването има предвиден адвокатски 

стаж, както и въвеждащо обучение за адвокати. Периодът на стажа е с различна 

продължителност в различните държави, като в някои от тях е предвиден изпит за 

вписване като стажант, както и след завършване на стажа. В някои от държавите има 

изрични изисквания за сключване на договор между стажанта и адвоката, под чийто 

надзор се осъществява стажа. В държави като Франция и Белгия например е 

предвидено изрично и заплащането на стажанта за времето на стажа от адвоката или 

съответно Държавата. 
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VII. Форми на упражняване на адвокатската професия 

/Адвокатски дружества; Консорциуми; Сътрудничество между адвокати – 

постоянно и ad hoc; Адвокати на трудов договор (юрисконсулти)/ 

Белгия 

Адвокатите могат да упражняват професията самостоятелно или в обединение на 

адвокати. Всеки адвокат в Белгия може да се сдружава с един или повече адвокати – 

членове на адвокатска колегия в Белгия, на страна-член на ЕС или на друга чужда 

правна или професионална организация, призната от Съюзите на белгийските колегии. 

Формата, под която адвокатите могат да упражняват професията съвместно с други 

адвокати следва да бъде юридическо лице по белгийското право или по правото на 

страна-член на ЕС. Един адвокат има право да членува само в едно обединение на 

адвокати, освен, ако отделните обединения са асоциирани помежду си. 

Юридическото лице може да носи името на един или повече от съдружниците-адвокати 

в него или на основатели на юридическото лице, в т.ч. и вече починали такива. Името 

на юридическото лице може и да не съдържа имена на адвокатите в него, но следва да 

държи сметка за реномето на професията, да не бъде подвеждащо или объркващо. 

Адвокатите могат да се обединяват и в обединения, които не са юридически лица с цел 

да си поделят разходите за осъществяване на дейността със или без да поделят 

хонорарите си. 

Един адвокат може да си сътрудничи по определени случаи с неопределен брой 

адвокати. 

Професията адвокат е несъвместима с юрист на предприятие (juriste d‘entreprise) или 

юридически съветник (conseiller juridique). Тези длъжности в Белгия могат да бъдат 

осъществявани на заплата или в търговско качество на лицето (indépendant). Адвокат 

може да осъществява адвокатската си дейност в предприятие, но само по определен 

случай или за ограничен период от време.  

 

Естония 

В Естония адвокатите предоставят правни услуга чрез адвокатска фирма. Собственик 

на адвокатската фирма е дружество на адвокати или на адвокат, който практикува като 

самонаето лице. Собственик на адвокатска фирма може да бъде заклет адвокат, който 

има адвокатска практика не по-малко от една година.  
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Дружество на самонаето лице – адвокат може да притежава една или повече адвокатски 

фирми. Той трябва да бъде регистриран в Търговския регистър. 

Дружеството на адвокати може да бъде регистрирано като съдружие, ограничено 

съдружие или дружество с ограничена отговорност. Един адвокат може да бъде 

съдружник само в едно дружество на адвокати. Съдружници в адвокатска фирма може 

да бъдат само адвокати. 

Всички форми на упражняване на адвокатска дейност се уреждат от търговското право 

на Естония. Договорите се вписват в Търговкия регистър. Адвокатските фирми може да 

се сливат и вливат. Името на адвокатската фирма трябва да съдържа думите: 

„адвокатска фирма― или „адвокат―. Адвокатската фирма не може да има друг предмет 

на дейност освен предоставяне на правни услуги. 

В Естонския ЗА не се съдържа регулация на юрисконсултите. 

 

Нидерландия 

Адвокатите в Нидерландия могат да упражняват дейност под една от следните форми: 

- като самонаето лице, едноличен собственик (подобно на ЕТ в България) или 

юридическо лице, върху което само адвоката има контрол;  

- в групова практика, в която адвокатът не е наето лице; 

- като наето лице.  

Адвокат може да участва в групова практика само с:  

- други адвокати и други групови практики;  

- адвокати, които не са регистрирани в Нидерландия, но са членове на адвокатска 

професионална организация извън Нидерландия, призната от Общия съвет;  

- членове на Нидерландската кралска асоциация на нотариусите, на Асоциацията на 

данъчните консултанти, на Нидерландския съюз на патентните адвокати. 

Като наето лице адвокат може да работи само за точно определени от закона 

юридически лица, други адвокати или техни групови практики. Копие от трудовия 

договор на адвоката се изпраща на Председателя на адвокатската колегия. 

 

Румъния 

Формите за упражняване на адвокатската професия са: индивидуална адвокатска 

кантора; асоциирани адвокатски кантори; адвокатска фирма или адвокатско дружество 

с ограничена отговорност.  

Квалифициран адвокат може да практикува професията си сам в кантора или в 

сътрудничество с други адвокати. Индивидуалните адвокатски кантори може да се 
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обединяват (асоциират) за общо практикуване на професията, като правата и 

задълженията на отделните адвокатски кантори остават лични.  

Адвокатската фирма може да бъде учредена от два или повече квалифицирани 

адвоката.  

Адвокатът може по всяко време да промени формата, под която практикува 

професията, като уведоми за това адвокатската колегия, където е регистриран.  Един 

адвокат не може едновременно да практикува професията под различни форми с 

изключение на участието в адвокатско дружество с ограничена отговорност.  

Адвокатско дружество с ограничена отговорност е юридическо лице, учредено от поне 

двама квалифицирани адвоката, които активно практикуват професията, независимо от 

това дали упражняват професията под друга форма. Адвокатското ООД се регистрира в 

съответната адвокатска колегия с решение на Съвета на колегията, в чийто район е 

главният офис на дружеството. Формата, под която адвокат – съдружник в адвокатско 

ООД е упражнявал дейността си преди, се преустановява за времето на членството му в 

дружеството. Това се отбелязва изрично в адвокатския регистър. 

Всеки адвокат може да сключва договори за сътрудничество с експерти от други 

професии. Адвокатско ООД може да сключва такива договори само със съгласие на 

всички съдружници. 

Всяка една от формите на упражняване на адвокатска дейност трябва да има свое име, 

което се определя по следния начин:  

- за индивидуалната кантора – името на адвоката и наименованието „адвокатска 

кантора―  

- за асоциираните кантори – имената на всички адвокати и наименованието 

„асоциирани кантори― 

- за адвокатската фирма или адвокатското ООД – името на поне един от партньорите и 

наименованието „адвокатска фирма― или „адвокатско ООД―; 

Наименованието на кантората може да бъде запазено и след смъртта или напускането 

на адвокат-съдружник или партньор с изрично съгласие на напусналия или съотвено 

неговите наследници. 

В адвокатските колегии се пази архив за всяка една от формите, под които членовете ѝ 

са упражнявали или упражняват адвокатската професия.  

 

Франция 

Адвокатът може да упражнява професията индивидуално, чрез асоциация, чрез 

професионално гражданско дружество, чрез съвместно предприятие или чрез 

предприятие на либералните професии; като нает на трудов договор или като 
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сътрудник-свободна професия на друг адвокат, асоциация или дружество на адвокати.  

Адвокатът може да бъде също член на обединение на икономически интереси или 

европейско обединение на икономически интереси.  

Когато работи на трудов договор адвокатът трябва да сключи писмен такъв, в който е 

посочено неговото възнаграждение. Наетият на трудов договор адвокат не може да има 

собствена клиентела. Споровете, свързани с изпълнение на трудовия договор се 

разрешават от арбитраж с арбитър председателя на колегията.  

Асоциациите, дружествата и обединенията на адвокати може да бъдат учредени от 

адвокати – физически лица или техни асоциации, дружества и обединения от една или 

различни адвокатски колегии.  

 

Словения 

Освен самостоятелно, адвокатите в Словакия могат да се сдружават във различни 

форми. Адвокатите могат да практикуват и да предоставят правни услуги, под следните 

форми: а) в група заедно с други адвокати ;б) като съдружници в общо нетърговско 

партньорство ;в) като съдружници в дружество с ограничена отговорност ;г) като 

собственици на акции в дружество с ограничена отговорност. Като съдружници или 

партньори могат да участват само вписани адвокати, които да упражняват дейност само 

по предоставяне на правна помощ и юридически консултации. За дейността си 

партньорите задължително посочват общо седалище. Членове на партньорството не 

могат са се конкурират с него или негови членове по общ правен спор. Дружествата с 

ограничена отговорност се регулират от търговския закон на Словакия. Сдруженията 

или отделни негови членове могат да упражняват и дейност като синдици.  

Дружествата с ограничена отговорност трябват да могат да обезщетят вредите 

причинени от действията на адвокатите от дружеството, като всеки един от 

съдружниците адвокати трябва да могат да обезщетят в размер минимум от  1 500 000 

ЕВРО.  Ако съдружник е с отнети права, той трябва да бъде изключен от дружеството. 

Наследник на адвокат-съдружник може да бъде само друг вписан адвокат.  

Словакия 

Словакия осигурява на адвокатските общности две възможности за обща практика. 

Възможност 1 – да учредят дружество по Гражданския кодекс, което няма статут на 

самостоятелно юридическо лице или да учредят капиталово дружество, но само с 

неограничена отговорност на съдружниците в него. Дружествата се вписват в 
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съдилищата по седалище. Съдружниците и управителите могат да бъдат само адвокати. 

Имената им участват в наименованието. Ако някой от съдружниците напусне, с негово 

съгласие или със съгласието на наследниците му, адвокатското дружество може да 

продължи да ползва името на напусналия.  

Хърватия 

Допустимо е съставеното на дружество от адвокати, както и еднолично адвокатско 

дружество. Дружествата се вписват във общия фирмен регистър. Упражняващите в тях 

дейност могат да бъдат само адвокати. Адвокатите носят солидарна отговорност за 

парични вземания срещу дружеството, но всеки от тях си носи личната отговорност за 

нарушения на закона и Етичните правила. Дружествата могат да имат свои клонове и 

да се сдружават за обща дейност с други адвокати. В клоновете е допустимо да работят, 

но само ако там се осигури целодневното присъствие на поне един адвокат. 

Чехия 

Формите на упражняване на адвокатска професия са: самостоятелен адвокат, съдружие 

по Гражданския кодекс, дружество, регистрирано в Търговския регистър и на трудов 

договор. Членовете на съдружието (консорциум) сключват договор и упражняват 

дейност съвместно. Могат да имат своя недвижима собственост съгласно договорът , 

който са сключили. Не могат да упражняват правата си като самостоятелни адвокати 

докато са членове на съдружието. Дружеството се регистрира по търговския закон. 

Дружеството може да е в различни форми, но не може да е еднолично търговско 

дружество.  

Адвокатът може да сключи и трудов договор по Кодекса на труда. В този случай 

адвокатът работи по трудов договор, но в случай, че бъде определен за служебен 

защитник трябва  да приеме работата. Ако самонает адвокат премине на трудов договор 

трябва да прехвърли клиентите си към адвокатът, за когото работи.  

Съществува и друга форма на обща адвокатска работа – постоянна кооперация между 

адвокати.  В този случай един адвокат дава постоянни правни консултации на друг 

адвокат или дружество по някакъв правен въпрос. Такава кооперация може да се прави 

само с един адвокат или адвокатско дружество. Взаимоотношенията се уреждат с 

договор, в който се вписват правата и задълженията на страните, как се разпределят 

приходите и разходите и други подобни въпроси.  
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Унгария 

Освен като самостоятелен адвокат, професията може да се практикува на трудов 

договор. Наетият адвокат също е лен на адвокатската колегия. То може да работи за 

един или за няколко работодатели. Задълженията му се определят само от неговия 

работодател и той няма право на самостоятелна практика. От 2018г. и юрисконсултите 

също са членове на адвокатската колегия и също трябва да отговарят на съответни 

изисквания за тяхната професия. 

Адвокатските фирми са юридически лица, които са създадени от един или няколко 

адвокати. С учредителният акт всеки адвокат, член на фирма има определена 

встъпителна вноска. Адвокатите имат право да са членове само на едно дружество. 

Адвокатското дружество може да има капитал, като ако капиталът възлиза на поне 8300 

ЕВРО, то отговорността на адвоката е ограничена до този размер, освен в посочените 

от закона изключения. Ако капитал няма или капиталът е под този размер, 

съдружниците носят пълна и неограничена солидарна отговорност за задълженията на 

дружеството. Адвокатското дружество се регистрира като търговско дружество по 

търговския закон. Търговското дружество може да се преобразува само в друго 

адвокатско дружество. Може да се прекрати след ликвидация и предаване на архива му.  

 

Анализ: Сравнителният анализ показва, че във всички страни са допустими различни 

форми за упражняване на професията, като в Естония е задължително това да става 

чрез адвокатска фирма. Формите за упражняване на дейността адвокат са различни в 

различните страни и зависят от особеностите и законодателните традиции на всяка една 

държава. 
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VIII. Деонтология. Етични правила. Отговорност 

Словения 

От 2004г., словашката адвокатска колегия има приети Правила за професионално 

поведение. Те са синтезирани на 15 страници и съдържат много практични правила за 

поведение на адвоката. Развити са по различни типове взаимоотношенията и 

взаимовръзки: на адвоката с други адвокати, с адвокатурата, с клиенти, с други съдебни 

органи и правни организации, със стажантите и наетите на трудов договор, по повод на 

рекламата.  

Словакия 

В Словакия, адвокатската колегия разполага с приети етични правила. Етичните 

правила, които са обобщени в Кодекс, приет през 2001г. Правилата са кратки и 

принципни и определят най-основните нормали за поведението на адвоката. Както и в 

другите страни, адвокатите основно следва да съблюдават защитата на правата и 

интересите на клиентите си, опазването на тайните им и друг. Уредени са базовите 

взаимоотношения по повод рекламата, общуването с други трети лица (съд, 

административни органи) и други.  

Хърватия 

В Хърватия има разписани Етични правила в Етичен кодекс на адвокатите, приет през 

1995г. Кодексът е много подробно разписан както и закона. Уредени са 

взаимоотношенията на адвоката с адвокатурата, с клиентите и с трети лица. Прави 

впечатление изискването за постоянно изпълнение на служебните задължения на 

адвоката. Адвокатът няма право да взема други суми от клиента си с изключение на 

тези, които са предвидени от тарифата. Има задължение да оказва безплатна правна 

помощ на жертви от войната и техните семейства. За адвокатът трябва да е чест да бъде 

избиран в управителните органи на адвокатурата и не може да откаже освен по 

здравословни причини да бъде член на тези органи. Неплащането на членски внос е 

неетично според Кодекса.  

Чехия 

Има Етичен кодекс на адвоката, който адвокатите са длъжни да спазват в работа си.  

Унгария 
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Има Етичен кодекс на адвоката, който адвокатите са длъжни да спазват в работа си. 

Белгия 

Деонтологични правила, установени с Деонтологичен кодекс – един за Съюза на 

френско и немскоезичните колегии и един за Съюза на нидерландскоезичните колегии. 

(Code de déontologie de l‘avocat/Codex deontologie voor advocaten), приети от общите 

събрания на председателите на адвокатските колегии в съответния съюз. В случай на 

нарушения на деонтологичните правила, има предвидени дисциплинарни наказания, в 

т.ч. и временно или окончателно лишаване от право да се упражнява адвокатска 

дейност. 

 

Естония 

Има приет Етичен кодекс на Естонската адвокатска колегия (Eetikakoodeks). Има 

предвидена дисциплинарна отговорност при нарушения на етичните правила. 

 

Нидерландия 

Има Кодекс за поведение на адвокатите от 2018, който отменя действащия преди това 

кодекс от 1992. Нарушението на установените с кодекса етични правила за поведение 

може да доведе до ангажиране дисциплинарната отговорност на адвоката. 

 

Румъния 

Деонтологичните правила за упражняване на професията са уредени с Деонтологичен 

кодекс , приет от UNBR  с Решение № 268 от 17 Юни 2017 год.  

В самия Деонтологичен кодекс няма предвидена дисциплинарна отговорност за 

нарушаване на неговите разпоредби. В Статута на адвокатската професия обаче има 

предвидена дисциплинарна отговорност за нарушаване на закона, Статута на 

адвокатската професия и решенията на UNBR, с каквото е приет и Деонтологичния 

кодекс.  

 

Франция 

Деонтологичните правила за упражняване на професията са уредени с приетите с 

Решение № 2005-003 на Националния съвет на френската адвокатура Вътрешни 

национални правила на адвокатската професия  (Décision à caractère normatif n° 

2005-003 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d‘avocat, 

както и с Декрет 2005-790 от 12 Юли 2005 год.  
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В Чл. 21 от така приетите Вътрешни правила се съдържа и Деонотлогичния кодекс на 

европейските адвокати,  приет от Съвета на европейските адвокатски колегии (CCBE) 

на 28 октомви 1988 в Страсбург, изменен  на 28 ноември 1998 в Лион, на 6 декември 

2002 в Дъблин и на 19 май 2006 в Порто. Правилата, залегнали в този кодекс се отнасят 

до адвокатите на ЕС съгласно директива 77/249/CEE и директива 98/5/CE. 

Френските адвокати са длъжни да изпълняват разпоредбите на този кодекс в дейността 

си като адвокати в други страни на ЕС, в отношенията си с адвокати от други страни от 

ЕС.   

Има предвидена дисциплинарна отговорност за нарушаването на деонтологичните 

правила. 

 

ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ 

Анализ: Във всички държави има приети деонтологични правила. Във всички страни 

нарушаването им е предпоставка за налагане на дисциплинарно наказание. 

IX. Дисциплинарна отговорност 

Словакия  

В Словакия адвокат, европейски адвокат, чуждестранен регистриран адвокат или 

стажант адвокат носят дисциплинарна отговорност за своите действия.  Всички жалби, 

свързани с упражняването на адвокатска професия, първо се доставят и регистрират в 

писмена форма или по електронна поща от централата на адвокатурата в Братислава. 

След това генералният секретар разглежда жалбата в рамките на два месеца след 

подаването й. Допустимите жалби се разглеждат от Надзорния комитет. Ако 

надзорният комитет стигне до заключението, че адвокатът е нарушил някое от своите 

задължения, както е предвидено в задължителните правила, председателят на 

надзорния комитет внася предложение за започване на дисциплинарното производство. 

Случаите на професионално нарушение се разглеждат и решават от тричленни 

дисциплинарни състави.  

Наказанията наложени от Дисциплинарен комитет могат да бъдат:а) писмено 

порицание;б) публично порицание; в) глоба, чийто размер не надвишава 100 пъти 

минималната законоустановена работна заплата определено по отделно правно 

правило; г) временно отстраняване от практиката от 6 месеца до 3 години; д) 

премахване на името на адвоката, стажант адвокат, европейски адвокат, регистриран в 

чужбина адвокат от списъка на регистрираните адвокати. Дисциплинарните 
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производства се образуват и водят от тричленен състав , определен от председателя на 

Дисциплинарния комитет. Заповедта, с която е наложено дисциплинарното наказание 

може да се обжалва пред друг състав на Дисциплинарният комитет, които се произнася 

по законосъобразността й. Повторната заповед може да бъде обжалвана в 

административен съд. Наложените наказания изтичат в 3 или 5 годишен период, след 

което ако нарушителят няма други наложени наказания се реабилитира.  

Словения 

Дисциплинарна отговорност се реализира на адвокати, чуждестранни адвокати и 

съдружници в адвокатски дружество от дисциплинарни комисии към Дисциплинарния 

борд на Адвокатурата. За участие в дисцилпинарното производство е предвидена и 

фигурата на дисциплинарен прокурор, който се определя от Дисциплинарния борд. 

Дисциплинарните състави и прокурора са платени органи и не извършват друга 

адвокатска дейност като действащи адвокати. Така се счита, че са максимално 

безпристрастни при взимането на решения. Въпроси, които се отнасят до ограбване, 

измама и други по-сериозни престъпления, извършени от адвокати или учащи или 

кандидати се разглеждат от Дисциплинарен сенат, който се формира от двама съдии от 

върховния съд и трима адвокати. Решенията, които вземат тези органи могат да 

наложат наказание – отнемане на адвокатски права, като максималния срок, за който 

могат да се отнемат е 5 години. Производството пред дисциплинарния комитет е 

открито, в присъствието на адвоката, срещу когото е образувано и прокурора. 

Решението може да се обжалва пред по-горен дисциплинарен комитет, който може да 

вземе решение без да свиква открити заседания.  

В закона на Словения са предвидени различни видове наказания: забележка, 

порицание, глоба и отнемане на права. Глобите, определени в закона са за три вида 

нарушения: 1. За дружества извършващи правни консултации без да са адвокатски 

дружества; за лица извършващи юридически услуги на свободна практика без да са 

адвокати; 3. За реклама, която е забранена от закона в Словения.  

Хърватия 

Адвокатите и адвокатските стажанти носят отговорност за незначителни и по-тежки 

нарушения на задълженията и репутацията на адвокатската професия пред 

дисциплинарните органи на Адвокатурата, определени с неговите подзаконови актове. 

Съществено нарушение на репутацията на адвокатската професия като независима 

служба се счита за сериозно нарушение. Леките нарушения са определени и в Етичния 
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кодекс на адвокатите. По-сериозните нарушения на задълженията и репутацията на 

адвоката подлежат на следните мерки: - порицание; - глоба; - загуба на правото да 

практикува адвокат от шест месеца до пет години;  загуба на правото на адвокатска 

дейност от пет до десет години. Дисциплинарното производство се образува от 

дисциплинарния орган или по искане на Министерството на правосъдието.  

Има предвидена санкция за лица упражняващи адвокатски дейности без да са адвокати. 

Чехия 

Чешката адвокатска колегия е саморегулиращ се дисциплинарен орган. 

Дисциплинарните органи са Надзорния съвет (има 44 членове и 5 заместници, от които 

председателят и трима заместник-председатели са избран) и Дисциплинарната комисия 

(има 83 членове, от които председателят и двама зам. се избират председатели). Случаи 

за съществено или повторно нарушение на задълженията по устава или вътрешните 

правила на адвокатурата се разглеждат от Дисциплинарната комисия на Адвокатската 

колегия на първа инстанция. Дисциплинарните функции се упражняват от тричленно 

дисциплинарно жури, което се състои от членове на Дисциплинарната комисия на 

Адвокатската колегия. Председател на Надзорния съвет на Адвокатурата е 

дисциплинарния молител. Няма външен дисциплинарен трибунал.  

Жалба трябва да се подаде на първа инстанция до Надзорния съвет на Чешката 

адвокатска колегия. Ако се сочи, че жалбата е основателна, съставя се дисциплинарно 

производство. Председателят на Дисциплинарният вносител е Надзорния съвет . 

Председателят има право да действа в дисциплинарно производство като 

дисциплинарен прокурор. Дисциплинарното наказание трябва да бъде заведено в 

шестмесечен срок от деня, в който дисциплинарният молител е научил за 

дисциплинарно нарушение, но не по-късно от две години след деня,  в който е 

възникнало дисциплинарно нарушение. Шестмесечният срок не включва времето, 

когато е предварителен са предприети мерки, за да се установи дали е налице 

дисциплинарно нарушение, но това периодът не трябва да надвишава два месеца. В 

това качество може да действа и министърът на правосъдието. Съответният адвокат 

може да бъде изслушан сам или може да назначи адвокат, който да го представлява. 

Дисциплинарното решение трябва да бъде в писмена форма и да включва присъдата, 

мотивите за нея . Право на обжалване имат както адвокатът, така и представителят на 

адвокатурата, която води делото срещу решението в срок от петнадесет дни от 

обявяването на това решение. Обжалването е пред тричленното апелативно жури. 
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Неговото решение е окончателно, освен когато трябва да го направи адвокат да бъде 

лишен от права. След това може да обжалва пред Върховния съд. Дисциплинарното 

производство може да бъде възобновено, ако се появят нови факти или доказателства, 

които може да имат доведе до по-благоприятна присъда. Предложението за 

разрешаване на повторното отваряне се решава от дисциплинарно наказание жури, 

специално назначено за тази цел. Видовете санкции са : 1)Писмено порицание; 

2)Писмено порицание, докладвано на други адвокати; 3)Глоба: до сто пъти 

минималната месечна заплата; 4) Забрана да практикува: на адвокат може да бъде 

забранено да практикува за период от шест месеца до пет години. Забраната е 

абсолютна, т.е. не може да бъде ограничена до определени правни области. След като е 

бил изключен от професията, адвокат може да кандидатства отново за допускане, след 

като нарушението му бъде заличено .  Забраната да се практикува като адвокат се 

отнася за дейности в цяла Чехия; 5) Лишаване от длъжност, ако адвокатът е осъден за 

престъпление: Адвокат, който е осъден на лишаване от свобода за престъпление, 

извършено в рамките на или извън професионалната му дейност, което може да 

навреди на репутацията на професията, автоматично се отстранява. Няма разпоредби 

относно налагането на временни санкции при спешни случаи.  

Унгария 

В Унгария е предвидена дисциплинарна отговорност за нарушение на всички правила 

за работа, приети от адвокатурата или местната колегия и за извършване на 

престъпления. Дисциплинарните наказания които се предвиждат са : порицание, 

забрана за участие в представителни органи на адвокатурата, забрана за наемане на 

служители, глоба и отнемане на адвокатски права. Всички наложени наказания освен 

писменото порицание могат да бъдат отложени за изпълнение с от една до 3 години. В 

този период адвокатът не трябва да има други нарушения, а ако допусне такива, ще 

бъде наложено изтърпяване и на двете наказания, които са определени по отложеното и 

по последващото производство. Дисциплинарните производства не се образуват ако е 

минал 6 месеца от извършването и узнаването на нарушението. Дисциплинарните 

производства се разглеждат на две инстанции - трибунал, образуван на първа 

инстанция от областната дисциплинарна комисия и трибунал, образуван на втора 

инстанция от националната дисциплинарна комисия провежда дисциплинарно 

производство срещу практикуващи юристи. На първа инстанция дисциплинарния 

състав заседава с 3-ма членове , а на втора инстанция с 5-ма. На втора инстанция 

дисциплинарния състав разглежда само жалби срещу първоинстнционно решение за 

лишаване от права. Ако производството се води срещу адвокат на трудов договор, един 
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от членовете на дисциплинарния трибунал на първа и на втора инстанция трябва също 

в състава да е включен  нает адвокат. Дисциплинарните трибунали на първа и втора 

инстанция имат по един назначен чиновник, при който се завеждат жалбите и който 

прави предварително разследване по тях. Този служител може и да се самосезира за 

извършване на нарушение. Президентите на регионалните дисциплинарни трибунали и 

президентът на националния дисциплинарен трибунал имат право да сезират 

съответните органи, ако установят че този служител наречен „дисциплинарен комисар― 

не е образувал производство в период от 60 дни от  подаване на сигнал или знание за 

извършено дисциплинарно нарушение. Предварителното разследване следва да бъде 

приключено в срок от 3 месеца от започването му. Много от производствата на първа 

инстанция преминават без изслушване на наказвания адвокат. Дисциплинарните 

производства се провеждат публично, освен ако няма поверителна информация за 

някой клиент.  

Белгия 

В района на всеки апелативен съд в Белгия съществува Дисциплинарен съвет, който 

има за правомощие да санкционира нарушенията на правилата за упражняване на 

адвокатската професия в това число и етичните принципи, залегнали в деонтологичния 

кодекс, независимо от правомощията на съдилищата да налагат по-тежки или други 

снакции и наказания. На територията на Брюкселския апелативен съд има два такива 

съвета – по един за френскоезичната и за фламандската колегии. Дисциплинарният 

съвет е компетентен да се произнесе по въпроси, свързани с нарушения извършени от 

членовете на някоя от колегиите в района на съответния апелативен съд, с изключение 

на членовете на самия дисциплинарен съвет и членовете на органите на адвокатурата. 

Дисциплинарният съвет се състои от един или повече състави. Начело на съвета стои 

председател, който не участва в самите заседания, а само в администрирането на 

дисциплинарните процедури на съвета. Председателят се избира за срок от три години 

от председателите на колегиите в района на Дисциплинарния съвет. Дисциплинарният 

съвет има също секретар и двама заместник-секретари. Всяка колегия в района на 

дисциплинарния съвет избира поне двама действащи и двама резервни членове на 

съвета. Председателят на съвета и председателите на съставите се избират измежу 

бивши председатели на колегиите  в района. Членовете на съставите се избират 

измежду бивши членове на адвокатските съвети в района. Техният брой се определя 

пропорционално на броя на членовете на колегиите в района. Мандатът на всички 

членове на дисциплинарния съвет е тригодишен с възможност за подновяване. 
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Председателят на адвокатската колегия получава жалбите срещу адвокати – членове на 

колегията и започва проверка по жалбата. Той може да започне проверка и служебно, 

както и по искане на главния прокурор. Председателят може да проведе проверката 

лично или да възложи това на разследващ адвокат. Жалбоподателят и адвоката, срещу 

когото има подадена жалба се уведомяват за започналата проверка. Адвокатът, който е 

обект на проверка, може да бъде подпомаган от друг адвокат по негов избор, но не 

може да бъде представляван. 

В случай, че въз основа на проверката председателят на колегията прецени, че са 

налице достатъчно данни за започване на дисциплинарно производство, той изпраща 

преписката заедно със свое мотивирано решение до председателя на съответния 

дисциплинарен съвет. Ако председателят на колегията прецени, че жалбата е 

недопустима или неоснователна, или пък че извършеното нарушение е малозначително, 

той информира писмено жалбоподателя и адвоката за това свое решение. Решението, 

както и липсата на решение може да бъде обжалвано пред председателя на 

дисциплинарния съвет. 

Дисциплинарният съвет започва дисциплинарно производство по инициатива на 

председателя на съответната колегия, а в някои случаи и по инициатива на 

председателя на дисциплинарния съвет. Заседанията на съвета са публични освен, ако 

адвокатът не поиска случаят му да се гледа при закрити врата или пък 

дисциплинарният съвет реши това по съображения за защита на морала, частния живот 

или обществения ред. 

Дисциплинарният съвет може: да налага порицание, временно да отнема адвокатски 

права, да отписва адвокати от списъка на колегията, да лишава адвоката от право да 

избира и да бъде избиран в органите на адвокатурата за определен период от време. 

Дисциплинарният съвет с решението си може да реши да възложи на наказания адвокат 

разноските за проведеното производство и предварителната проверка по случая. Копие 

от решението се изпраща освен на адвоката и жалбоподателя, но също и на Съюзите. 

Части от решението може да бъде публикувано без обаче да се споменава името на 

адвоката. 

Срещу решението на дисциплинарния съвет може да бъде подавана апелативна жалба 

до Апелативния дисциплинарен съвет от адвоката, от председателя на съответната 

колегия както и по протест от главния прокурор. Седалището на Апелативния 

дисциплинарен съвет е в Брюксел. 

Апелативният дисциплинарен съвет се председателства от председател на някой от 

апелативните съдилища в страната и има няколко състава. Всеки състав се състои от 

един председател, четири члена и един секретар-адвокат. Мандата на членовете на 
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Апелативния дисциплинарен съвет е три години с възможност за подновяване. 

Апелативната инстанция може да остави първоинстанционното решение в сила, да го 

отмени или да го върне за ново разглеждане от друг състав на диспилинарния съвет. 

Главният прокурор осигурява изпълнението на решенията на дисциплинарните съвети. 

Адвокатите, които са отписани от адвокатската колегия нямат право да бъдат вписвани 

отново като адвокати за период от поне десет години, считано от датата на влизане в 

сила на наказанието. Повторното вписване е възможно само по изключение и след 

мотивирано становище на съвета на адвокатската колегия. Отказите за повторно 

вписване следва да бъдат мотивирани. 

Адвокатите с временно преустановени права могат да поискат да бъдат реабилитирани 

не по-рано от шест години, считано от датата на влизане в сила на наказанието. Отказът 

за реабилитация трябва да е мотивиран и е окончателен. Нова молба за реабилитация 

може да подавана на всеки шест години. 

По-малките дисциплинарни наказания се заличават по право след шест години от 

влизането им в сила. 

 

Естония 

Съдът на честта към ЕАК може да наложи дисциплинарно наказание на член на ЕАК за 

нарушение на закона, допуснато във връзка с упражняване на адвокатската му дейност 

или за нарушение на изискванията за професионална етика. Дисциплинарните 

наказания, които  съдът може да налага са: мъмрене; глоба в полза на ЕАК в размер от 

64 до 16 000 евро; временно лишаване от право да се упражнява адвокатската професия 

за срок до една година; лишаване от право да се упражнява дейност като синдик в 

процедури по несъстоятелност за срок до пет години; изключване от ЕАК; лишаване от 

право да са упражнява дейност като патентен адвокат за срок до пет години.  

Предвидените в Закона за адвокатурата наказания се налагат независимо дали за 

същото нарушение е образувано друго производство пред друг орган. Давността за 

налагане на дисциплинарно наказание е три години. С изключение на изключване от 

ЕАК, всички дисциплинарни наказания се погасяват в срок от три години от датата на 

влизане на решението на съда на честта в сила. 

Адвокат може да бъде изключен от колегията и с решение на Борда на ЕАК в случай, че 

бъде осъден за престъпление с влязла в сила присъда, както и в случай, че без 

извинителна причина не заплаща членския си внос към ЕАК. 

Съдът на честта се състои от най-малко седем члена  и има мандат четири години. 

Членове на съда могат да бъдат заклети адвокати, избрани от общото събрание на ЕАК, 

двама съдии, избрани от общото събрание на съдиите на Естония и един юрист, 
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определен от съвета на Юридическия факултет на университет, който има магистърска 

степен по право. Членовете-адвокати трябва да имат най-малко 10 години адвокатски 

стаж. 

Работата на Съда на честта се организира от неговия председател, избран от членовете 

на съда. Съдът заседава в състави от поне трима члена, които се определят от 

председателя на съда. 

Решенията на Съда на честта подлежат на обжалване пред административния съд. 

Всяко заинтересовано лице може да подаде жалба. В определени случаи жалба може да 

подаде и Министерството на правосъдието (напр. при злоупотреба със средства за 

правна помощ). 

 

Нидерландия 

На адвокатите се налагат дисциплинарни наказания в случаите на неправомерно 

действие или бездействие, нарушаващо задълженията им като адвокати в защита 

правата и интересите на техните клиенти; при нарушаване на задълженията им, 

описани в Закона за адвокатите или Закона срещу изпирането на пари и финансирането 

на тероризма, актовете, постановени от органите на Нидерландската адвокатура или на 

други правила и норми, които се отнасят до поведението и задълженията на адвокатите.  

Дисциплинарните наказания се налагат като първа инстанция от  Дисциплинарните 

комисии, а като апелативна инстанция – от Дисциплинарния съд.  

В района на всеки апелативен съд има една дисциплинарна комисия, чийто 

териториални правомощия съвпадат се тези на апелативния съд и която налага 

дисциплинарни наказания като първа инстанция на адвокатите, практикуващи в този 

район. 

Дисциплинарната комисия заседава в седалището на апелативния съд, което се 

определя с министерски указ. В някои случаи заседанията може да бъдат и извън този 

адрес.  

Всяка дисциплинарна комисия се състои от председател и до 13 заместник-

председатели, до 16 асоциирани адвоката и до 30 заместник-асоциирани адвоката. 

Председателя и заместник-председателите се определят от Министъра на сигурността и 

правосъдието за период от четири години измежду членовете на съдебната система. 

Асоциираните адвокати и заместник-асоциираните адвокати могат да бъдат само 

адвокати, които практикуват в района на съответната Дисциплинарна комисия и които 

са вписани в Нидерландската адвокатура преди повече от пет години.  

Асоциираните адвокати и заместник-асоциираните адвокати се избират от Съвета на 

представителите измежду номинирани от Съветите на местните колегии за максимален 
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срок до четири години. Председателят и заместник-председателите могат да бъдат 

преизбирани още веднъж след първия има мандат.  

Жалби срещу адвокат се подава до Председателя на адвокатската колегия, чийто член е 

адвоката. Председателят незабавно уведомява Дисциплинарната комисия за 

постъпилата жалба.  

Председателят започва разследване по постъпилата жалба или възлага на член на 

Съвета на колегията да започне такова. Жалби срещу Председателя на колегията се 

подават до Председателя на дисциплинарния съд.  Последният възлага случая на 

Председателя на друга адвокатска колегия, който да проведе разследване. 

Председателят трябва да се опита да постигне споразумение между страните по 

жалбата, освен в случаите, в които жалбата трябва задължително да се изпрати на 

дисциплинарната комисия. В случай, че бъде постигнато споразумение, то трябва да 

бъде подписано от жалбоподателя и адвоката, срещу когото е подадена жалбата. 

Преди да уведоми дисциплинарната комисия за постъпилата жалба, Президентът указва 

на жалбоподателя да заплати такса за дисциплинарното производство в размер на € 

50.00.  Ако жалбата бъде уважено изцяло или частично, адвокатът възстановява таксата 

на жалбоподателя. Ако жалбата е подадена от Председателя на колегията, такса не се 

дължи.  

Секретарят на дисциплинарната комисия изпраща жалбата с приложенията ѝ на 

адвоката, срещу когото е подадена жалбата и на Председателя на колегията, чийто член 

е адвоката във възможно най-кратък срок.  

Председателят на дисциплинарната комисия дава възможност на адвоката да представи 

писмена защита в срок от 4 седмици. Секретарят на комисията изпраща копие от 

защитата на жалбоподателя и на Президента на адвокатската колегия.  

Председателя на дисциплинарната комисия възлага на Председателя на колегията да 

започне разследване по случая, освен ако прецени, че разследването следва да бъде 

извършено от Председателя на друга адвокатска колегия, от заместник-председател на 

дисциплинарната комисия или на един или повече членове на дисциплинарната 

комисия или секретаря ѝ. Когато приключи разследването, разаследващият изпраща 

доклад на Председателя на дисциплинарната комисия. Разследващия дава възможност 

на жалбоподателя и адвоката да бъдат изслушани. Ако жалбата е подадена от 

председател на адвокатска колегия, той не може да бъде разследващ. Председателят на 

дисциплинарната комисия може да възложи на разследващия да проучи възможността 

за сключване на споразумение.  

До постановяване на решението на дисциплинарната комисия, жалбоподателят може да 

оттегли своята жалба. Въпреки оттеглянето на жалбата производството може да 
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продължи, ако адвокатът поиска това писмено или дисциплинарната комисия прецени, 

че е в обществен интерес производството да продължи.   

Когато жалбата бъде приета като основателна, на адвоката може да бъдат наложени 

едно от следните наказания: 

- предупреждение: 

- порицание; 

- глоба; 

- временно лишаване от адвокатски права; 

- отписване от адвокатурата.  

Глобата може да бъде наложена наред с друго наказание. Сумата от глобата постъпва в 

държавния бюджет. 

Адвокатът и жалбоподателят могат да се представляват в дисциплинарното 

производство от адвокати.  

С решението си дисциплинарната комисия може да осъди адвоката да заплати част или 

всички причинени от виновното му поведение щети.  

Дисциплинарната комисия може да изслушва свидетели и вещи лица.  

 

Дисциплинарният съд има седалище, определено с правителствен указ. Съдът може да 

сформира измежду своите членове няколко състава. Съдът се състои от до десет члена 

в т.ч. председателят, до шест заместник-председатели, четири асоциирани адвоката, 

резервни членове и резервни асоциирани адвокати. Председателят, заместник-

председателите и останалите членове и резервни членове се избират за срок от 5 години 

измежду членове на съдебната администрация. Асоциираните адвокати и резервните 

асоциирани адвокати се избират от Съвета на представителите също за срок от 5 

години. Като такива могат да бъдат избирани само адвокати, практикуващи в 

Нидерландия повече от 7 години като адвокати и ненавършили 70 години.  

Дисциплинарният съд следи за неоправдано забавяне на разследване от страна на 

дисциплинарните комисии. Ако дисциплинарните комисии забавят неоправдано 

разследване по дело, дисциплинарният съд може да изземе и разгледа случая. 

Дисциплинарният съд се произнася и по апелативни жалби срещу решения на 

дисциплинарните комисии. Апелативни жалби могат да подават: жалбоподателят, 

адвокатът, срещу когото се води производството и Председателят на адвокатската 

колегия.  

Дисциплинарният съд разследва на база решението на дисциплинарната комисия. Той 

може също да решава относно факти, за които дисциплинарната комисия е намерила за 

несъотносими към производството или пък недоказани.  
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Румъния 

Разследването по случай на дисциплинарно нарушение е от компетентност на Съвета 

на колегията. В случай на дисциплинарно нарушение от страна на председател на 

колегия или членове на Съвета на UNBR, компетентен да разследва е Съвета на UNBR. 

Разследването по случаи на дисциплинарно нарушение трябва да започнат не по-късно 

от една година от датата, на която е уведомен Съвета на колегията, но не по-късно от 3 

години  от датата на извършване на нарушението. 

Към всяка адвокатска колегия има дисциплинарна комисия, която като първа 

инстанция издава решения по дела за дисциплинарни нарушения на членове на 

колегията. Комисията заседава по дисциплинарни дела в състав от трима члена.  

Към UNBR  има Централна дисциплинарна комисия. Тя действа като първа инстанция 

по дисциплинарни дела срещи членове на Съвета на UNBR и  председатели на колегии. 

В този случай заседава в състави от 3 члена. По апелативни дисциплинарни дела 

против решения на дисциплинарните комисии към колегиите – в състав от 5 члена. 

Първоинстанционните решения на Централната десциплинарна комисия подлежат на 

обжалване пред Съвета на UNBR. Решенията на Централната дисциплинарна комисия 

като втора инстанция и тези на Съвета на UNBR, действащ като апелативна инстанция 

могат да се обжалват пред Апелативния съд на Букурещ.  

Дисциплинарните наказания са:  

- порицание; 

- предупреждение;  

- глоба от 500 до 5000 леи; Глобата трябва да бъде платена в срок. В противен случай 

адвоката се лишава от права до заплащане на глобата; 

- забрана за упражняване дейност като адвокат за период от един месец до една година;  

- изключване от колегията. 

 

Франция 

В района на всеки апелативен съд има Дисциплинарен съвет, който е компетентен да 

разглежда дела, произтичащи от нарушения и грешки, допуснати от адвокати и 

докладвани от адвокатските колегии в района. Съветът на Парижката адвокатска 

колегия изпълнява функциите и на Дисциплинарен съвет за адвокатите, вписани в тази 

колегия.   
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Дисциплинарния съвет се състои от представители на Съветите на колегиите в района 

на съответния апелативен съд. Никой от съветите не може да има мнозинство в 

Дисциплинарния съвет и всяка колегия трябва да има поне един представител. 

За членове могат да бъдат избирани бивши председатели на колегиите, членове на 

Съветите на колегиите, както и бивши такива, които са осъществявали тази функция 

преди не повече от осем години. Дисциплинарния съвет избира своя Председател.  

Решенията на Съветите на колегиите и избора на Председател могат да бъдат 

обжалвани пред съответния апелативен съд.  

Дисциплинарният съвет заседава в състав от най-малко пет души с нечетен брой 

членове на състава. Може да бъдат създадени няколко състава, ако броят на вписаните 

адвокати в района е  повече от 500 души.  

Съветът на Парижката колегия, при изпълнение функцията на Дисциплинарен съвет, 

може да формира няколко състава с най-малко пет члена с нечетен брой, като 

председатели на отделните състави могат да бъдат бивши председатели на колегията 

или най-възрастният измежду членовете на състава.  

Съставът определен да разгледа конкретен казус, може да реши да го изпрати за 

разглеждане от пленарен състав на Дисциплинарния съвет.  

Компетентната дисциплинарна инстанция може да бъде сезирана от Главния прокурор 

при съответния апелативен съд  или от Председателя на колегията, чийто член е 

адвоката, допуснал дисциплинарно нарушение.  Дисциплинарният съвет се произнася с 

мотивирано решение след проведено разследване по случая. Съветът на колегията, 

чийто член е адвоката възлага на един от своите членове да извърши разследването. 

Решенията на Дисциплинарния съвет могат да бъдат обжалвани пред апелативния съд 

по жалба на адвоката, Председателя на колегията или по протест на прокурора.  

Всяка юрисдикция, която смята, че адвокат е нарушил своите задължения и това 

съставлява дисциплинарно нарушение може да сезира Главния прокурор, който да 

поиска започване на дисциплинарно производство. По искането на прокурора следва да 

се произнесе Дисциплинарния съвет в срок от 15 дни. Ако това не се случи, се счита, че 

Дисциплинарния съвет е постановил отказ по искането на прокурора. Отказът може да 

се обжалва пред апелативния съд. Преди да се произнесе апелативният съд изслушва 

становището на Председателя на съответната колегия.  

Дисциплинарният съвет приема вътрешни правила за работата си, определя броя и 

състава на отделните състави и избира председателя си. За взетите решения се 

уведомява Главния прокурор.  

 

Дисициплинарни наказания 
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Всяко нарушение на законите или другите нормативни актове, на правилата за 

упражняване на професията, както и на установените етични норми е предпоставка за 

ангажиране на дисциплинарната отговорност на адвоката. На същия може да бъдат 

наложени следните дисциплинарни наказания: 

-  предупреждение; 

- порицание;  

- временна забрана за упражняване на професията за срок до три години;  

- отписване от регистъра на адвокатите или стажант-адвокатите или отмяна на почетен 

статут.  

Предупреждението, порицанието и временната забрана може да бъде съпъствано и с 

лишаване на адвоката от право да бъде част от Съвета на колегията, от Националния 

съвет на колегиите, други органи на професията, в т.ч. и Председател на колегията за 

срок до десет години.  

Като допълнителна мярка дисциплинарната инстанция може да разпореди публично 

оповестяване на наложеното дисциплинарно наказание.  

Временното лишаване от права може да бъде наложено условно. В случай, че в 

определен срок адвокатът извърши ново нарушение, той изтърпява и първото условно 

наказание.  

Изключеният адвокат не може да бъде вписан в друга адвокатска колегия.  

 

Сезиране на Дисциплинарния съвет 

Дисциплинарната инстанция се сезира от Председателя на колегията, чийто член е 

адвоката или по искане на Главния прокурор с мотивиран акт. Актът се съобщава на 

адвоката. Копие се изпраща на Съвета на колегията за определяне на докладчик. В 

случай, че такъв не бъде определен в законовия срок,  органът, предизвикал 

производството, може да отнесе въпроса до председателя на съответния апелативен 

съд, който избира докладчик измежду членовете на Съвета на колегията.  

Докладчикът предприема всички необходими мерки за разследване на случая. Всяко 

лице, което може да спомогне за изясняване на обстоятелствата може да бъде 

изслушано в присъствие на страните. Адвокатът срещу който се води производството 

може да поиска да бъде изслушан. Той може да бъде представляван от адвокат.  

Докладчикът предава доклада от разследването си на Председателя на Дисциплинарния 

съвет не по-късно от четири месеца от определянето му за докладчик. Копие от доклада 

се изпраща на Председателя на колегията, както и на Главния прокурор, ако 

производството е започнало по негова инициатива. Датата на заседанието на 

Дисциплинарния съвет се определя от Председателя му. 
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Заседанието се провежда в общината, в която е седалището на съответния апелативен 

съд.  Адвокатът трябва да се яви лично и може да бъде подпомаган от адвокат. 

Председателят на състава дава думата и на Председателя на колегията, съответно на 

Главния прокурор, ако последният е инициирал производството. Дебатите са публични, 

освен, ако по искане на някоя от страните или с цел защита на публичен интерес или на 

личния живот не се налага заседанието да е закрито. 

Ако в шестмесечен срок от сезиране на дисциплинарната инстанция, същата не се 

произнесе с решение, се приема, че искането за образуване на производството е 

неоснователно. Органът, сезирал Дисциплинарния съвет може да оспори този отказ 

пред апелативния съд.  

Срещу решенията на Дисциплинарните съвети може да бъде подавана жалба, съответно 

протест до апелативния съд.  

Прокурорът осигурява и контролира изпълнението на дисциплинарните наказания.  

 

Италия  

Регионални дисциплинарни съвети 

Дисциплинарната власт принадлежи на регионалните дисциплинарни адвокатски 

съвети. Регионалният дисциплинарен съвет се състои от членове, избрани по 

демократичен начин въз основа на броя на вписаните. Регионалният дисциплинарен 

съвет развива своята дейност в секции, състоящи се от пет основни члена и трима 

помощници. Не може да участват в дисциплинарните секции членове, принадлежащи  

към колегията, в която е вписан адвоката, по отношение на когото е дисциплинарното 

производство. 

Когато е представено изложение или сигнал към съвета в колегията, или  има данни за 

дисциплинарно нарушение,  съветът на колегията трябва в писмена форма да уведоми 

члена, като го покани да даде своите обяснения в срок от 20 дни и да предаде незабавно 

документите на регионалния дисциплинарен съвет, който има изключителни 

компетенции да извърши следващите процедурни действия. 

Правилникът за дисциплинарната процедура се одобрява от Националния Адвокатски 

Съвет, като се вземе становището на регионалните колегии. 

С решението, което определя дисциплинарното производство може да се разпореди: 
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а) Оправдаване с формулировката:  „няма причини за дисциплинарно производство‖; б) 

Устна забележка,  която няма характер на дисциплинарна санкция, в случай на леки и 

оправдани нарушения; в) Налагане на една от следните дисциплинарни санкции: 

предупреждение,  порицание, спиране изпълнението на професията от два месеца до 

пет години, заличаване; 

Давност на дисциплинарното действие 

Дисциплинарното действие изтича по давност шест години след събитието. 

При осъдителна присъда за непредумишлено престъпление при водено наказателно 

дело, съгласно чл. 55 от Закона, давността е две години след окончателното влизане в 

сила на решението за осъдителна присъда. 

Фаза на предварително разследване преди процедурата 

След като се получат документите, председателят на регионалния дисциплинарен съвет 

без бавене вписва в специален поверителен регистър, че е получил документи относно 

възможно дисциплинарно производство, като посочва името на адвоката, за когото се 

отнасят документите. Когато има очевидна липса на основателни причини, иска от 

съвета да се архивират документите без формалности. Ако регионалният 

дисциплинарен съвет счете, че има данни или причина, председателят определя 

комисия, която трябва да вземе решение и назначава един от членовете на съвета за 

разследващ, като той е член  на колегия различна от тази, в която членува обвиненият. 

След като приключи етапът на разследването, разследващият член на съвета представя 

на регионалния дисциплинарен съвет мотивирано искане за архивиране или за 

обвинение. Регионалният съвет взима решение без присъствието на разследващия член 

на съвета. 

Дисциплинарно производство 

Дисциплинарното производство започва, когато регионалният дисциплинарен съвет 

реши да повдигне обвинение и съобщава това на обвинения и на прокурора.  

Съобщението изпратено до обвинения съдържа: а) Обвинението с посочване на: 

данните на обвинения и на регистрационния номер на производството;  нарушението, с 

посочване на нарушените закони; датата на решението, с което е одобрено 

обвинението; съобщение, че обвинения,  в срок от 20 дни от получаване на същото има 

право на достъп до документите, съдържащи се в преписката, да се запознае с тях, има 
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право да депозира бележки, документи и да се яви пред разследващия член на съвета, 

има право на защитник, който евентуално е назначил, за да бъде изслушан и да изложи 

собствената си защита. Датата на разпита се назначава веднага след като изтече 

отпуснатия срок за извършване на дейности по защитата. След този срок, 

разследващият член на съвета, предлага или архивиране или иска от регионалния 

дисциплинарен съвет да призове обвинения на дисциплинарен процес, което става с 

призовка, изпратена най-малко 30 дни пред датата на процеса на обвинения и на 

прокурора, който има право да присъства на съдебното заседание.  

По време на обсъждането обвиненият има право да представя документи, да разпитва 

или да поиска да бъдат разпитани свидетели,  да прави заявления и ако го поиска или 

ако се съгласи, да бъде разпитан от регионалния дисциплинарен съвет; обвиненият има 

право да говори последен; 

По време на обсъждането регионалният дисциплинарен съвет приема документите, 

представени от обвинения; изслушва свидетелите и веднага след това и изслушва 

обвинения, който е поискал това или се е съгласил; пристъпва, служебно или по искане 

на страната към допускане и приемане на всякакви евентуални допълнителни 

доказателства, които са необходими или полезни на удостоверяване на фактите. След 

като приключи обсъждането, председателят обявява, че то се прекратява и дава думата 

на прокурора, ако присъства, на обвинения и на неговия защитник, които при всички 

случаи имат думата последни; 

След като приключи дискусията, регионалният дисциплинарен съвет взима решение с 

болшинство, като не присъстват прокурора, обвинения и неговия защитник, като 

гласува по темите, посочени от председателя, а в случай на равенство, превес има 

гласът на председателя; 

Незабавно се прочита на страните диспозитивът на решението. Диспозитивът съдържа 

и посочване на срока за обжалване. Мотивите на решението трябва да бъдат 

депозирани в срок до 30 дни от датата на прочитане на диспозитива. Пълно копие на 

решението се връчва на обвинения, на съвета на колегията, в която е вписан, на 

прокурора и на генералния прокурор към апелативния съд на региона, в който се 

намира регионалният дисциплинарен съвет, издал решението.  

В тези производства се прилагат разпоредбите на НПК на Италия, ако са приложими. 

Обжалване 
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Срещу решенията на регионалния дисциплинарен съвет може да се подаде жалба в  

срок от 30 дни от депозирането на решението, пред специалната дисциплинарна секция 

на Националния Адвокатски Съвет от страна на обвиняемия, в случай на 

потвърждаване на отговорността и при всяко решение, от страна на  съвета на 

колегията, в която членува обвиняемият, на прокурора на републиката и на генералния 

прокурор към апелативния съд на региона, в който се намира регионалният 

дисциплинарен съвет, който е издал решението. Жалбата се съобщава на прокурора и 

на генералния прокурор към апелативния съд, които могат да подадат насрещна жалба 

в рамките на двадесет дни от уведомяването. Жалбата спира изпълнението на 

решението.  

Изпълнение 

Решението, издадено от регионалния дисциплинарен съвет, което не е обжалвано влиза 

в сила веднага. Прекратяването на правата и заличаването влизат в сила от изтичането 

на срока за обжалване, за решенията на регионалния дисциплинарен съвет, или от деня 

след съобщаването на решението на обвинения. Обвиненият е задължен да не 

изпълнява професията или стажа си, като няма нужда да му се отправя допълнително 

предупреждение. За прилагането на санкцията е компетентен съветът на колегията в 

чийто съсловен регистър или регистър е вписан обвиненият. 

В случай, че е наложено спиране, заличаване или временно спиране, за това се 

съобщава незабавно на ръководителите на съдебните институции в региона, в който се  

намира съветът на колегията, който е компетентен за изпълнение на решението, на 

председателите на съветите на колегиите в съответния регион и на всички вписани в 

съсловните регистри и регистрите, които се поддържат от съвета на въпросната 

адвокатска колегия. 

Адвокатът,  който е заличен, може да поиска да бъде вписан отново, след 5 години от 

влизането в сила на санкционното решение, но не по-късно от една година след 

изтичането на този срок. 

Правомощия  за контрол от страна на Националния Адвокатски Съвет 

Националният Адвокатски Съвет може да поиска от регионалните съвети информация 

относно извършените дисциплинарни действия; може освен това да назначава, 

избирайки между  адвокатите, вписани в специалния регистър за действия пред 

върховните съдилища, инспектори за контролиране правилното функциониране на 
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регионалните дисциплинарни съвети при упражняването на функциите им в 

дисциплинарната сфера. Инспекторите може да проучват всички актове, включително 

тези,  отнасящи се до архивирани производства. Инспекторите изготвят и изпращат до 

Националния Адвокатски Съвет доклади за извършеното, като отправят забележки и 

предложения. Националният Адвокатски Съвет може да разпореди отпадането на някой 

член от регионалния дисциплинарен съвет. На мястото на отпадналия член влиза 

първият от неизбраните. 

Португалия  

Адвокатурата в Португалия предвижда строг режим на дисциплинарна отговорност, 

който е уреден подробно в действащият Устав одобрен наскоро със Закон № 145/2015 

от 9 септември ( дял V, чл. 114 – 177). Адвокатите и адвокатските стажанти носят 

дисциплинарна отговорност пред на органите на адвокатската колегия, а именно 

Висшия съвет и регионалните етични съвети.    

Дисциплинарни нарушения 

Стажант адвокат или адвокат, който чрез действие или бездействие умишлено или 

виновно нарушава някое от задълженията си, залегнали в съответните разпоредби 

подлежи на дисциплинарно наказания. Опитът също е наказуем. Дисциплинарните 

нарушения, могат да бъдат умишлени или извършени по небрежност. Основни 

утежняващи нарушения са: измама, предумисъл, сговор, рецидив, системни 

нарушения, нарушения, водещи до съществени материални загуби и др.  

Дисциплинарните нарушения се погасяват с изтичане на пет годишна давност, с 

изключение на дисциплинарното нарушение, което представлява едновременно 

престъпление, за което законът установява по-дълга давност. 

Съдилищата и всички органи трябва да информират адвокатската колегия за всички 

факти, които могат да представляват дисциплинарно нарушение, извършено от 

адвокати. Прокуратурата и органите и органите на наказателната полиция трябва да 

изпратят на адвокатската колегия удостоверение за всички жалби, доклади или жалби, 

подадени срещу адвокати. 

Дисциплинарната процедура се инициира с решение на председателите на съветите с 

дисциплинарна компетентност или с решение на съответните органи въз основа на 

получено сведение или жалба. Процесът има таен характер, като нарушителите на това 

условие, носят дисциплинарна отговорност. 

Членовете на органите на адвокатската колегия с дисциплинарна компетентност са 

независими при упражняването на своята компетентност. 

Дисциплинарни санкции 
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Дисциплинарните наказания са: предупреждение; мъмрене, глоба, лишаване от право 

да се упражнява адвокатската професия за срок до десет година и изключване. Адвокат 

може да бъде изключен от колегията и в случаите, че бъде осъден за престъпление с 

влязла в сила присъда.   

Публикуване на наказанията   

Публикуването винаги се прилага при налагане на наказания за изключване и  

ефективно спиране, като останалите санкции се публикуват само когато това е 

определено в резолюцията, която ги прилага. 

 

 

ОБЩО за всички  

Анализ: Сравнителният анализ показва сходни правила на дисциплинарното 

производство в отделните държави. Производството навсякъде е двуинстанционно. По-

съществени разлики има в това дали втора инстанция е орган на адвокатурата или 

съдебна инстанция. Друга съществена разлика има в състава на органите, които 

разглеждат дисциплинарни казуси и най-вече в това дали в техния състав влизат само 

адвокати или и други лица, най-често магистрати.  

 

X. Арбитраж. Омбутсман 

В Словашкото законодателство няма предвидени органи по арбитраж или омбутсман 

към Адвокатурата.  

В Словенското законодателство не са предвидени фигури – арбитър или омбутсман.  

В Хърватия няма арбитраж.  

В Чехия няма арбитраж и омбутсман.  

В Унгария няма арбитраж и омбутсман.  

Белгия  

В изпълнение на своите правомощия Съюзите на адвокатските колегии в Белгия 

приемат постановления. Против постановленията може да бъде подадена жалба пред 

арбитражен съд, съставен от седем члена: по три члена, избрани от всеки един от 

двата Съюза, които избират седмият член, който е и председател на арбитражния съд. 

За арбитър може да бъде избиран адвокат с най-малко 15 години адвокатски стаж или 
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който е бил председател на колегия; или поне за три години член на Съвет на 

адвокатска колегия; или член на Съвета на Колегията на адвокатите към Касационния 

съд. 

В случаите, когато определеният хонорар излиза извън рамките на разумното 

възнаграждение за подобна дейност, Съветът на адвокатската колегия, вземайки 

предвид важността на случая и характера на предоставените услуги, може да осъществи 

контрол и да разпореди връщане на част от платеното от клиента възнаграждение. Този 

контрол може да бъде упражнен независимо от възможността клиентът да потърси 

своите права пред съд или арбитраж, ако е уговорен такъв. Освен чрез дисциплинарен, 

съдебен или арбитражен контрол, клиентът в качеството си на потребител на 

адвокатска услуга може да отнесе спора до Омбудсмана на съответната колегия, 

призван да решава потребителски спорове между адвокати и техните клиенти. 

 

Естония 

В естонския ЗА не се откриват разпоредби, предвиждащи арбитражно производство 

или фигурата на Омбудсман на колегията, но такива функции има Съдът на честта на 

ЕАК и по-конкретно:  

- чрез процедурата за помирение, решава въпроси, свързани с определяне размера на 

адвокатското възнаграждение или разходите за правни услуги, оспорени от клиент; 

- чрез процедурата за помирение, решава спорове между адвокати, които произтичат 

от правната практика; 

- чрез процедура за помирение решава спорове, произтичащи от договори между 

адвокат и негов клиент. 

 

Нидерландия 

От разпоредбите на нидерландския Закон за адвокатите може да бъде направен извод, 

че алтернативните способи за уреждане на спорове са допустими за уреждане на спор 

между адвокат и негов клиент, в т.ч. и по дисциплинарни производства, доколкото 

същото е започнало по инициатива на клиент на адвоката. 

От закона, уреждащ адвокатската професия не се установява дали в Нидерландската 

адвокатура има омбудсман. 

 

Румъния 

Във всяка колегия в Румъния има и арбитражен съд на адвокатската професия – 

постоянно действаща независима неправителствена арбитражна институция, която не е 

отделно юридическо лице.   
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Споровете между адвокати, свързани с професионалните отношения помежду им, както 

и тези, породени от договори за сътрудничество между адвокати; между адвокати -

съдружници в адвокатско дружество или пък спорове във връзка със сътрудничеството 

между различни форми за упражняване на адвокатската професия, се разрешават по 

реда на Глава четвърта раздел II от Статута на адвокатската професия.  

Ищецът по такъв спор сезира Председателя на съответната колегия с молба, в която 

излага своите твърдения, предмета на спора и представя доказателства. Председателят 

на колегията може да предложи на страните да решат своя спор чрез медиация, като 

предлага и конкретен медиатор. Ако някоя от страните не приеме медиацията спорът се 

решава чрез арбитраж. Ако страните не се договорят помежду си кой да бъде арбитър, 

Председателят на колегията определя такъв измежду адвокатите от колегията. Арбитър 

може да бъде адвокат с най-малко 10 години непрекъснат адвокатски стаж и ползващ се 

с добра репутация. Работата на арбитъра е платена съгласно правила, приети от 

Предеседателя на колегията. Адвокатът, избран за арбитър, не може да откаже да 

изпълни тази функция, освен при основателна причина за това. В процедурата по 

арбитраж страните може да се представляват от адвокат. Заседанията са закрити. 

 

Франция 

Споровете, свързани с изпълнението на трудов договор между адвокат и друг адвокат 

или адвокатско дружество се решават от арбитраж с арбитър – председателят на 

адвокатската колегия. 

В закона, уреждащ адвокатската професия не се откриват разпоредби за наличие на 

омбудсман в адвокатурата. 

 

Литва 

В случай на спор между клиента и адвоката по отношение на правните услуги, 

клиентът има право да се свърже с Адвокатурата на Литва или пред съд. 

Споровете между клиенти и адвокати по отношение на правните услуги се разглеждат в 

Адвокатурата на Литва от Съвета на адвокатите на Литва или от учредени от него 

органи. Тези спорове се разглеждат в по ред, установен от Съвета на адвокатите и 

съгласуван с Министерството на правосъдието на Република Литва. Съвета на 

адвокатите на Литва или създаденият от него орган, има право да взема само 

препоръчителни решения. 

 

Ирландия 
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Ако клиентът оспори сметката на разходите, трябва да подаде до адвоката възражение, 

като адвокатът може да се опита да разреши спора неформално. Ако опитите му се 

провалят, той трябва да уведоми клиента писмено, и да подаде молба до Главния 

решаващ по правните разноски в съда, не по-късно от 12 месеца от представянето на 

сметката на разходите на клиента. Неговото решение е финално. 

 

Дисциплинарният трибунал на солиситърите разглежда жалби за неправомерно 

поведение, направени срещу адвокати. Това е установен със закона трибунал, назначен 

от председателя на Върховния съд и е независим от Юридическото общество на 

Ирландия. Когато установява неправомерно поведение, Трибуналът изслушва 

становища от или от името на солиситъра и жалбоподателя преди съответната санкция 

и разходи. Трибуналът може да наложи следните наказания: 

- Да съветва, предупреждава или порицава адвоката. 

- Директно плащане на сума, която не надвишава 15 000 евро от страна на 

солиситъра на Компенсационния фонд на Юридическото общество на Ирландия. 

- Директно плащане на сума, която не надвишава 15 000 евро от солиситъра на 

всяка пострадала страна. 

- Да отнесе своето решение и препоръка относно подходяща санкция (която 

може да включва спиране на адвоката за период или че адвокатът трябва да бъде 

ударен) на председателя на Върховния съд. 

 

Професионалния трибунал за поведение на бъристърите разследва и обявява жалби за 

нарушения, направени от баристъри. 

 

Общо за всички държави 

 

Анализ: В някои от държавите – предмет на изследването има предвиден арбитраж. В 

някои от тях арбитражът разглежда основно спорове между адвокати (Румъния, 

Франция), докато в други (Белгия, Нидерландия) арбитраж е предвиден за спорове 

между адвокати и техните клиенти.  

Омбудсман има предвиден само в някои държави – Белгия и Португалия. 
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X. Правна помощ 

 

Белгия 

Институтът на правната помощ в Белгия е уреден в Книга (Livre) IIIbis на 

Процесуалния кодекс - „За правната помощ от първо и втори ниво―, непосредствено 

след книгата, уреждаща адвокатската професия. 

Съгласно тези текстове законът предвижда услуга по оказване на правна помощ (aide 

juridique/juridische bijstand, наричана в миналото „pro deo―) и  за оказване на помощ за 

покриване на съдебните разноски (assistance judiciaire/rechtsbijstand). 

 

Правната помощ дава възможност за напълно или частично безплатно използване на 

услугите на адвокат. Тя е структурирана на две нива: 

• Правната помощ от първо ниво (aide juridique de première ligne/eerstelijnsbijstand) е 

достъпна за всички и не е обвързана с дохода. Органите, които отговарят за 

предоставяне на първоначална правна помощ, са известни като „Комисии за правна 

помощ― (Commissions d‘Aide Juridique/Commissies voor Juridische Bijstand). Комисиите 

за правна помощ са самостоятелни юридически лица, които сами приемат правилата за 

вътрешния си ред.  

Адвокатските колегии осъществяват контрол за качеството на този вид услуга и в 

случаи на нарушения имат право да изключат адвокат от списъка. Веднъж годишно 

адвокатите, осъществяващи правна помощ от първо ниво, са задължени да предоставят 

на съответната комисия за правна помощ отчет за осъществените от тях услуги. 

Първичната правна помощ е безплатна за всички. Първата консултация се предоставя 

от професионални юристи напълно безплатно, независимо от доходите на лицето. 

 

• Правната помощ от второ ниво (aide juridique de deuxième ligne/tweedelijnsbijstand) е 

достъпна за лицата, които отговарят на определени финансови условия или се намират 

в определено социално положение. Органите, които отговарят за предоставяне на 

правна помощ от второ ниво, са известни като „Бюра за правна помощ― (Bureaux d‘Aide 

Juridique/Bureaus voor Juridische Bijstand). 

Адвокатските колегии съставят списък на адвокатите от колегията, които искат да 

осъществщват услуги под формата на правна помощ от второ ниво (чл. 508/7 от 

Процесуалния кодекс). Тази листа се обновява периодично. Адвокатската колегия може 
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да предвиди задължение за вписване на адвокат в тази листа с цел да осигури 

ефективност и качество на правната помощ.   

 

Помощта за покриване на съдебните разноски дава възможност за пълно или частично 

освобождаване от съдебни разноски (такса вписване (droit de greffe/griffierechten или 

droits d‘enregistrement/registratierechten) или разходи за съдебен изпълнител (huissiers de 

justice/rechtsdeurwaarders), нотариус (notaires/notarissen) или становище на вещо лице).  

 

Естония 

Организацията на предоставяната от адвокатите държавна правна помощ е от 

компетентност на Борда на ЕАК. Бордът или определено от него лице определя 

адвокат, който да предостави правна помощ по конкретен случай. При определени 

условия, подробно посочени в закона, адвокатът има право да откаже предоставянето 

на правна помощ.   

Условията и правилата за предоставяне на държавна правна помощ в Естония са 

регламентирани в специален Закон за държавната правна помощ в сила от 1 март 2005. 

Критериите за предоставяне на ДПП в Естония зависят от вида производство. 

В Естония е допустимо в изчерпателно определени от закона случаи ДПП да получат и 

юридически лица – неправителствени организации, получаващи средства от държавния 

бюджет или такива в производство по несъстоятелност. 

При поискване от съд или прокурор, ЕАК определя адвокат, който да предостави ДПП 

по конкретен казус. Лицето, получаващо ДПП не може да определи адвоката, който да 

предостави ДПП, освен с предварително съгласие на съответния адвокат. Съдът, 

прокурорът или органа на предварителното производство не могат да посочват адвокат, 

който да предостави ДПП.  

 

Нидерландия 

В нидерландския Закон за адвокатите не се съдържат разпоредби, уреждащи 

държавната правна помощ. Уредено е единствено задължението на адвоката да 

информира клиента си за възможността да получи такава.  

 

Румъния 

Уредена е в същия закон, който урежда и адвокатската професия - Закон № 5 от 7 Юни 

1995 год. за организацията и практикуването на адвокатската професия, Глава пета. 

Предоставя се от колегията в следните случаи: 

- По наказателни дела, по които адвокатската защита е задължителна;  
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- По други наказателни дела, по които законът гарантира предоставяне на адвокатска 

помощ;  

- При поискване от страна на местна администрация;  

-  По граждански дела в предвидените от закона случаи. 

 

Има специален регистър на адвокатите, предоставящи правна помощ към всяка 

колегия. Регистърът е публичен и се пази на хартиен и електронен носител, публикува 

се на сайта на колегията. На база на регистрите на колегиите UNBR изготвя национален 

регистър на адвокатите, предоставящи правна помощ. 

Получателят на правната помощ може да посочи с негово съгласие конкретен адвокат, 

който да осъществи правната помощ. 

Посоченият адвокат не може да откаже да осъществи правната помощ освен по 

сериозни причини, като например наличие на конфликт на интереси. Неоснователният 

отказ съставлява дисциплинарно нарушение. 

Към UNBR има Отдел за координация на правната помощ, постоянно действащ орган, 

начело на който е зам.-председателя на UNBR. Отделът осъществява методическо 

управление на правната помощ; организира Националния регистър на правната помощ 

на база регистрите на отделните колегии; организира и координира плащанията на 

възнагражденията за предоставена правна помощ; контролира качеството на 

предоставената ДПП; анализира заедно с Министерство на правосъдието 

статистическите данни и планирането на ДПП; популяризира ДПП.  

Адвокатската колегия организира ДПП в помещенията на всички съдилища в района 

си, в помещения, изрично определени за предоставяне на такава помощ, които се 

предоставят на колегията за ползване безплатно от Министерство на правосъдието или 

от местните власти.  

След предоставяне на ДПП адвокатът прави отчет, който се утвърждава и от 

съответния съд, който може да предложи първоначално определения хонорар да бъде 

потвърден или завишен.  

 

Франция 

 

ДПП е уредена с отделен закон - Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 

Организира се от държавата. Молбата се отправя до бюро за правна помощ или до съда, 

пред който делото е висящо. Клиентът може да избира адвоката.  

 

Италия  
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В италианската правна система институцията на „правна помощ― се определя за 

осигуряване на защита на граждани с недостатъчно средства, чиито основания не са 

явно необосновани, както и чуждестранни граждани, законно пребиваващи в Италия, 

когато възникне ситуация или казус, които водят до съдебно производство, както и 

лица без гражданство (член 119 от президентския указ № 115/2002). Правната помощ 

включва освобождаване на такива лица от необходимостта да поемат определени 

разходи („spese prenotate a debito― или дължими съдебни такси).  

В режим на правна помощ, някои такси са безплатни, докато други се плащат от 

държавата. Първите включват стандартното плащане, еднократните разходи за 

уведомления при официално искане, някои такси (такси за вписване, ипотечни и 

поземлени регистри) и такси за копия. 

Държавата плаща следното: 

а. хонорари и разноски на адвоката; 

б. пътни разходи и разходи, направени от съдии, длъжностни лица и съдебни 

служители за изпълнение на задълженията им извън съда; възстановяват се и пътните 

разноски, направени от свидетели, съдебни служители и вещи лица, както и разходите, 

направени от последните при изпълнение на техните задължения; 

в. разходите за публикуване на правно известие относно решението на съдията и др.  

Държавата има право да възстанови разходите платени от нея и когато не възстанови 

парите от загубилата страна, може да поиска възстановяване от страната, отговаряща на 

условията за правна помощ, в следните случаи: 1) ако получателят спечели делото или 

разреши спора и получава поне шест пъти разходите или 2) ако делото бъде оттеглено 

или прекратено. Съществуват специални разпоредби за гарантиране на възстановяване 

на разходите в случай, че делото бъде заличено от съдебния регистър или прекратено в 

резултат на бездействието на страните или спазването на законовите изисквания. 

В гражданско производство и извънсъдебно производство (например при развод,  

попечителство над деца или решения по отношение на упражняване на родителски 

права), гражданите с недостатъчни средства имат право на правна помощ за защита, 

стига основанията им да не са явно неоснователни. 

Лицата без гражданство и законно пребиваващите чуждестранни граждани се третират 

по същия начин като гражданите, при условие, пребиваването в Италия да е законно 
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към датата, към която е настъпила ситуацията или фактът, който поражда съдебно 

производство.  

Организации с нестопанска цел или сдружения, които не изпълняват стопански 

дейности, също имат право на правна помощ, както и благотворителни организации с 

нестопанска цел или организации с нестопанска цел, предоставящи образование на 

бедните, които отговарят на изискванията на Закон № 217/90, както и потребителските 

асоциации и потребители, включени в списъка в член 5 от Закон № 281/98. 

В съответствие с чл. 76 от Президентски Указ № 115/2002, за да е допустим за правна 

помощ, заявителят трябва да има годишен облагаем доход, както е посочено в 

последната данъчна декларация, не повече от 11 493,82 EUR (Министерски указ от 16 

януари 2018 г. в Официален вестник № 49 от 28 февруари 2018 г.). 

Праговете на доходите се коригират на всеки две години със заповед на 

Министерството на правосъдието, след консултация с Министерството на икономиката 

и финансите (член 77 от Президентски указ № 115/2002).  

Когато засегнатата страна живее със съпруг / съпруга, партньор или други членове на 

семейството, общият доход, получен през същия период от всеки член на семейството, 

включително този на заявителя, се приема като доход.   

Допустимостта за правна помощ остава валидна за всички етапи или случаи на 

производство. По граждански и административни дела обаче, за разлика от 

наказателните дела, ако страната, на която е предоставена помощ, загуби, то тя не може 

да използва правна помощ за оспорване на съдебното решение, без да е подала отново 

молба за правна помощ. 

Специални процедури в случаи на спешна нужда 

Няма специфична процедура за спешни случаи. Въпреки това, адвокатският съвет може 

в рамките на 10 дни от получаване на заявлението, и когато изискванията са изпълнени, 

временно да предостави на кандидата правна помощ предварително. 

Подаване на заявление за правна помощ 

В гражданското производство заявленията за правна помощ, уеднаквени като формуляр 

със съответното съдържанието, следва да се подават или изпращат с препоръчана поща 
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до Адвокатския съвет в съответния регион и следва да са подписани само от кандидата 

или неговия адвокат.  

Адвокатския съвет е компетентен по отношение на: 

• мястото, където се намира съда, пред който е висящо производството; 

• мястото, където се намира съда, който е компетентен да се произнесе по същество на 

делото, ако производството все още продължава; 

• мястото, където се намира съда, издал обжалваното решение, за обжалване пред 

Касационния съд, Държавния съвет или Сметната палата. 

Що се отнася до наказателното производство, молбите трябва да се подават до съда, 

пред който е висящо производството, а ако производството е висящо пред Касационния 

съд, компетентен е съда, издал обжалваното решение. Заявленията трябва да бъдат 

подадени до секретаря на съда от заявителя или от адвоката на заявителя, лично или с 

препоръчана поща.  

Одобрение за правна помощ 

Копие от документа, с който адвокатският съвет одобрява, отхвърля или обявява 

заявлението за недопустимо, се изпраща на заявителя и съда. След подаване на 

заявлението адвокатският съвет преценява основанията на предявеното искане и дали 

са изпълнени условията за допустимост. Рамките на 10 дни издава решение, с което 

приема заявлението, или се произнася за недопустимост на жалбата, или отхвърля 

заявлението.  

Адвокатският съвет изпраща копие от решението на заявителя, компетентния съдия и 

Агенцията за приходите, за да провери декларирания доход. 

Ако адвокатският съвет отхвърли или обяви жалбата за недопустима, тя може да бъде 

отнесена до съдията, разглеждащ делото. След приключване на проверките съдията 

издава мотивирана заповед, с която обявява жалбата за недопустима, или приемането 

или отхвърлянето. 

Получател на правна помощ  

Избор на адвокат 
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Получателите на правна помощ, могат да изберат адвокат от списъците на адвокатите 

за правна помощ, съставени от адвокатските съвети на Апелативния съд, в който се 

намира съдията, компетентен да се произнесе по същество на делото, или съдията, пред 

когото е висящо производството. Ако делото е пред Касационния съд, защитникът се 

избира от списъците, съставени от адвокатските съвети на Апелативния съд, издал 

обжалваното решение. 

Списъкът на адвокатите за правна помощ включва професионалисти, които са 

кандидатствали да бъдат включени в него и притежават необходимата квалификация. 

Адвокатският съвет взема решение за включване на адвокати в списъка въз основа на 

професионален опит, натрупан в продължение на поне шест години и не са били обект 

на дисциплинарни мерки. Адвокатите могат да бъдат заличени от списъка по всяко 

време. Той се подновява всяка година и се предоставя на публично във всички съдебни 

служби в региона. 

Разходи, които се покриват от правната помощ  

Получателите на правна помощ са освободени от заплащане на определени разходи, 

докато други се плащат от държавата, както е посочено в член 131 от президентския 

указ № 115/2002. Помощта покрива всички разходи по производството, изисквани от 

закона, включително назначаването на експерт (вещо лице). Не се покриват разходите 

за извънсъдебни консултации. Таксите и разноските, дължими на адвоката на 

правоимащия, се заплащат в края на всеки етап или инстанция в производството и във 

всеки случай при прекратяване на пълномощието.  

Адвокатът, помощникът на съдията и експертът, действащ за правоимащия, не могат да 

изискват или получават възнаграждение или обезщетение от своя клиент, различно от 

предвиденото в закона. Всяко споразумение за противното е нищожно и води до 

сериозно дисциплинарно нарушение. 

Правилата за правна помощ не предвиждат частична помощ. 

Допустимостта обхваща всички инстанции и етапи на производството и всички 

производни или свързани по друг начин процедури (като изпълнение). Ако обаче 

страната, на която е била предоставена помощ, загуби, то тя не може да използва 

правна помощ за оспорване на решението, освен искове за обезщетение във връзка с 

наказателно производство. 
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Оттегляне на правна помощ и отмяна  

Ако има промени по отношение на доходите на получателя по време на производство, 

които оказват влияние върху допустимостта, съдията по производството може да 

оттегли помощта. Също така, съдията може да оттегли правна помощ по всяко време, 

ако установи, че критериите за допустимост не са изпълнени или че заинтересованата 

страна е действала или реагирала недобросъвестно или с груба небрежност. 

Оттеглянето влиза в сила от момента, в който е потвърдена промяната в дохода, но в 

други случаи има обратна сила и изисква възстановяване на сумите, платени от 

държавата. 

Ако се установи, че са направени неверни изявления, финансовата служба иска 

оттегляне на помощта и изпраща доказателствата на прокурора, отговорен за 

образуването на произтичащи от това наказателни производства. 

Проверките дали критериите за допустимост продължават да бъдат изпълнявани могат 

да се повтарят по време на производство по искане на съдебните органи или по 

инициатива на финансовите служби. 

В случай, че са направени неверни изявления относно доходи, това носи наказание от 

една до пет години лишаване от свобода и глоба между 309,87 EUR и 1 549,37 EUR. 

Осъждането води до отнемане на помощта и възстановяване на сумите, платени от 

държавата. 

Португалия  

Правната помощ е уредена в Закон 34/2004 от 29 юли 2004 г. Съгласно чл. 6 от Закон 

34/2004, правната защита се предлага в две форми: а) правен съвет и б) правна помощ. 

Правната консултация се състои от техническо изясняване на правото, приложимо за 

конкретни въпроси или случаи и може да бъде предоставена от адвокати. Правната 

помощ съществува в следните форми: а) освобождаване от съдебни такси и други 

разноски; б) назначаването на адвокати и заплащане на техните хонорари и други 

разходи (като пътни разходи); в) заплащане на хонорарите на назначен от съда адвокат 

в наказателно производство; други специфични такси и разноски.  

Кой има право на правна помощ? 
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Съгласно чл. 7 от Закон 34/2004, следните лица имат право на правна помощ (защита), 

ако могат да докажат финансови затруднения: 

1. Португалски граждани; 

2. граждани на Европейския съюз; 

3. чужденци и лица без гражданство, които са притежатели на валидно разрешение за 

пребиваване в държава-членка на Европейския съюз; 

4. чужденци без валидни разрешителни за пребиваване в държава-членка на 

Европейския съюз, когато пребиваването ще бъде възложено на португалски граждани 

в същото положение съгласно законодателството на тези държави; 

5. организации с нестопанска цел имат право само на правна защита под формата на 

правна помощ.  

Предоставяната от адвокатите правна помощ е от компетентността на Генералния съвет 

на ПАК, към който има сектор, който завежда правната помощ.  

Разходи за ПП 

Адвокатът, предоставящ ПП, получава възнаграждение от държавата чрез ПАК. Той 

няма право по никакъв начин да изисква заплащане на каквото и да е възнаграждение 

от лицето, получаващо ДПП. ДПП не винаги е напълно безплатна и в някои случаи 

лицето, което получава такава следва да заплати напълно или частично разноските за 

ДПП. 

Словакия 

В Словакия има действащ Закон за правната помощ от 2005г. По закона правна помощ 

може да бъде предоставена по граждански дела, трудово -правни и семейно-правни 

дела, производства по освобождаване от задължения по специално законодателство, в 

производства пред административен съд и в такива случаи също в производства пред 

Конституционния съд на Словашката република („спорове в страната―). В 

трансгранични спорове правната помощ може да бъде предоставена съгласно Закона за 

правна помощ по гражданско право, семейно право, търговско право и дела за 

убежище, в административно производство за експулсиране, в производства, свързани 

със задържането на гражданин на трета държава, в производства, свързани с за 

задържане на жалбоподател, в производство, свързано с предоставянето на убежище, и 
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в такива случаи, също в производство пред административен съд и производство пред 

Конституционния съд на Словашката република. За целта има изграден Център за 

правна помощ с отделна администрация. В центъра заинтересованите лица подават 

молба за помощ, по която се произнасят в 30 дневен срок. В случай на положително 

решение, лицето получава правна помощ от определен адвокат, не по негов избор. За 

съдебните процедури и производство се назначава адвокат чрез Центъра за правна 

помощ по директни молби от страна на съдебните и полицейските органи.  

Словения 

Правната помощ е уредена в отделен закон. Правната помощ е предвидена и в закона за 

бежанците. Като страна от бивша Югославия, Словакия има традиции в осигуряването 

на правна помощ за бежанци, временно настанени поради военни действия в съседните 

държави – Хърватия, Черна Гора. Законът предвижда правна помощ за всички лица, 

които нямат възможност да заплащат пред всички съдилища и юрисдикции в 

Републиката. Правната помощ се класифицира на редовна форма, извънредна, 

изключителна, специална  или спешна правна помощ. Правната помощ се одобрява за  

правни консултации, процесуално представителство и други правни услуги, 

предвидени в този закон, за всички форми на съдебна защита пред всички съдилища с 

обща юрисдикция и специализирани съдилища със седалище в Република Словения, 

пред Конституционния съд на Република Словения. Неправителствените организации в 

Словения също предоставят правна помощ, като те не ползват адвокати, а само 

кандидати или учащи, които са си взели изпита за адвокатурата. Безплатна правна 

помощ е предвидено да се дава и от юристи на синдикални организации, като те е 

допустимо да защитават работник с нарушени права в съда.  

Хърватия 

Правната помощ в Хърватия се урежда с отделен закон. Първичната правна помощ, за 

хора които нямат възможност да заплатят възнаграждение на адвокат се плаща. Тази 

помощ включва съвет, представителство пред институция (администрация), медиация в 

спорове. Помощта се осъществява в офис към общината в Загреб и в правни клиники, 

открити по места и асоциирани към офиса в Загреб. Вторичната правна помощ се 

осъществява само от адвокати и включва представителство пред съд, съставяне на 

писмени жалби, жалби за защита на правата на работещите, споразумения за 

доброволно уреждане на взаимоотношения. Предоставянето на вторична правна помощ 
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(от адвокат)  се отнася до изцяло или частично осигуряване на плащането на разходите 

за правна помощ в зависимост от размера на доходите.  

Чехия 

Помощта се предоставя по специален закон. Много прилича на правната рамка в 

България. Кандидат за правна помощ подава искане, когато срещу него се води дело и 

ако отговаря на критерити му, се назначава служебен защитник от списък, в който се 

включват адвокатите по тяхно желание. Подзащитните нямат право да избират 

защитник. Кандидат за правна помощ може да подаде и молба до адвокатурата и да му 

се определи адвокат по правни въпроси най-много до 120 минути на година. Тези 

въпроси могат да се отправят на срещи с продължителност до 30 минути. Държавата 

заплаща за правната помощ на адвоката, който я осъществява.  

Унгария 

Правната помощ се осигурява по отделен закон. Ползването й е уредено в гражданския, 

наказателния и административния кодекс. Помощта може да се ползва по молба на 

лице до бюрото за правна помощ или с назначен служебно адвокат в текущ съдебен 

процес. Безвъзмездната правна помощ може да варира в зависимост от отделните 

случаи и може да покрие общата сума или частична цена на съдебния процес. За да 

получат напълно безплатна правна помощ, клиентите трябва да попаднат в категорията 

на социално слабите. Правната помощ се предлага от юристи като адвокати, нотариуси, 

малцинствени организации с нестопанска цел и неправителствени организации. 

Безвъзмездните средства могат да варират в зависимост от отделните случаи и могат да 

покрият общите или частични разходи за правни услуги  В Унгария има само 575 

доставчици на правна помощ. Сред тях са 397 частни адвокати, 151 адвокатски 

кантори, 5 нотариуси, 22 неправителствени организации . Ниският процент на 

адвокати, свързани с адвокатски колегии, продължава да бъде проблем поради 

голямото търсене на предоставянето на правна помощ.  

 

XI. Е-адвокатура 

Белгия 

В Белгия има електронен регистър на адвокатите. 

Не се откриват разпоредби, уреждащи възможност за електронно гласуване. 

 

Естония 
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Има електронен регистър на адвокатите. 

По предложение на Борда на ЕАК, адвокатите с право на глас в общото събрание могат 

да приемат решения без да бъде свиквано заседание на общото събрание, като в този 

случай гласуването се провежда електронно. Адвокатите с право на глас в общото 

събрание нямат право да откажат да гласуват електронно освен по основателни 

причини. Органите на ЕАК не могат да бъдат избирани чрез електронно гласуване.  

Решенията на Борда на ЕАК също могат да бъдат вземани неприсъствено в писмена 

форма или електронно, като за целта на членовете на Борда се дава краен срок за 

гласуване. Неприсъственото гласуване се осъществява с изпращане на писмен или 

електронен отговор, последният подписан с електронен подпис. 

 

Нидерландия 

Има електронен регистър на адвокатите, както и предоставяне на услуги за адвокати 

онлайн, в т.ч. възможност за електронно заплащане на дължимия членски внос. 

Не се откриват разпоредби, уреждащи възможност за електронно гласуване на 

адвокатите и членовете на органите на адвокатурата. 

Има предвидена възможност за подаване на жалби по дисциплинарни производства по 

електронен път. 

 

Румъния 

От 2018 год. в Румъния има национален електронен регистър на адвокатите.  

Няма данни за възможност за електронно гласуване от органите на адвокатурата. 

 

Франция 

Има разработена платформа е-адвокатура (E-barreau). Платформата позволява на 

адвоката да съхранява на едно място онлайн всички досиета на клиенти и казуси;  

кореспонденцията си; данни и контакти на клиенти. Системата има лесна търсачка чрез 

филтри за откриване на досие или клиент. Платформата позволява и електронна 

комуникация със съдилищата и други институции, както и електронно подписване и 

съхранение на документи на клиенти.  

Има електронен регистър на адвокатите, достъпът до който е публичен. 

 

Словакия и Словения 

На интернет страницата се поддържа регистър с информационна функция.  
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Хърватия 

Има отделен раздел за е-адвокатура. От информацията на официалната уеб страница на 

Адвокатурата става ясно, че на адвокатите се издават електронни сертификати за 

достъп, с които те се идентифицират. Това е продължение на цялостната държавна 

политика по електронна идентификация, с която се въвежда електронна лична карта за 

идентификация на гражданите на Хърватия от 2013 година насам.  

Чехия 

Имат регистър. Регистърът е подробен. Излиза на заглавната страница на адвокатурата. 

В него от падащото меню може да се търси адвокат по 86 признака. Както вече 

споменахме, определени са 61 вида области и освен това може да се избере адвокат 

според езикът , който може да говори.  

Унгария 

Настоящото проучване не можа да установи състоянието на електронния регистър. 

Установи се, че сайтът на унгарската адвокатура е много богат на информация, но е 

изцяло на унгарски език, което затрудни търсенето.  

 

Общо за всички 

 

Анализ: В отделните страни има различни възможности за използване на електронната 

среда в работата и управлението на адвокатурата. Най-големи възможности за това има 

във Франция и някои други държави, в която е разработена цялостна е-платформа за 

улеснение на адвокатите. 

 

 

XII. Други интересни практики 

Белгия 

Във връзка с осъществяване на правната помощ към всяка адвокатска колегия се 

създава секция „младежи―. В тази секция участват адвокати-доброволци, които се 

ангажират да преминат специално обучение, което да им позволи да придобият 

задълбочени познания на юридическата материя, касаеща малолетните и 

непълнолетните. Освен правни познания обучението включва изучаване и на друга 
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материя, имаща отношение към децата и младежите в т.ч. психология, медицина, 

комуникация и т.н. 

 

Румъния 

Адвокати – бивши съдии не могат да се явяват пред съда, в който са работили, както и 

бивши прокурори и полицаи не могат да осъществяват правна помощ по наказателни 

производства в района, в който са работили за период до пет години от напускане на 

системата.  

Непозволеното използване на наименованието : „адвокатска колегия―, Национален 

съюз на румънските адвокатски колегии, наименованията на различните форми на 

упражняване на адвокатска дейност, на символите на адвокатската професия, както и 

носенето на адвокатска тога в случаите извън тези, позволени от закона, се наказва с 

лишаване от свобода от 6 месеца до 3 години или с глоба. 

 

Франция 

На адвокатите, които са бивши държавни служители е забранено да пледират срещу 

администрации, които са под надзора на министерството, към което те са работили за 

период от пет години от преустановяване на държавната служба. Същото се отнася и за 

адвокатите – бивши служители на общинска администрация по отношение на 

общинската администрация и нейните учреждения.  

В Решение № 2005-003 на Националния съвет на френската адвокатура, съдържащо 

деонтологичните правила за упражняване на адвокатската професия се съдържат 

изрични разпоредби за осъществяване на адвокатски услуги онлайн в т.ч. 

предоставянето на адвокатски услуги чрез уеб сайт.  

 

Словения 

За предоставяне на консултантски платени правни услуги от лица, които не с вписани 

адвокати е предвидена глоба. 

Австрия 

В § 57 от Закона за адвокатите се предвиждат глоби при използване на званието 

―адвокат‖ или при заблуждаваща реклама, че едно лице е адвокат – това лице извършва 

административно нарушение и се наказва с глоба 10 000 евро, а ако извършва 
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адвокатска дейност по търговски начин - предлага или предоставя адвокатски услуги, 

то тогава глобата е 16 000 евро. 

 


