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Уважаема Госпожо Председател на Народното събрание на Република Бъбгария, 

 

Позволете ми още веднъж да изкажа своята благодарност за вниманието, с което лично ни 

удостоихте по време на нашата среща в София на 24 юни 2016 г! 

 

Международният съюз на адвокатите (UIA) е най-старата адвокатска организация, която 

обединява в своята структура повече от 2 милиона адвокати и над 150 адвокатски колегии от 

цял свят. 

 

Българските адвокати са сред членовете основоположници на UIA, а един от първите 

Заместник-председатели на съюза е бил адвокат Александър Малинов, бивш български 

министър-председател (1891-1934). 

 

С настоящето писмо бихме желали да изразим пред Вас, което същевременно Ви молим да 

предадете и на българските народни представители, нашата висока оценка за приетите от тях в 

края на 2015 г. изменения на Конституцията на Република България, и по-специално - за 

приемането на новата алинея 4 на член 150 от Конституцията, която защитава изцяло правата и 

свободите на българските граждани и бележи напредък в изграждането на правовата държава. 

 

Бихме искали обаче с това писмо да изразим пред Вас и нашата загриженост от агресивния и 

полемичен отзвук, породен от някои организации, които също се възприемат като засегнати от 

Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата (ЗИДЗА). Имахме 

честта да се запознаем със ЗИДЗА и предвидените в него промени благодарение на превода на 

закона на френски език от нашите колеги от Висшия адвокатски съвет и от Софийска адвокатска 
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колегия. Нашето становище е, че законопроектът спазва европейските традиции за устройство 

и дейност на адвокатската професия, действащи в европейските страни, като същевременно 

отразява и някои характерни за България национални аспекти. Законопроектът за изменение и 

допълнение на Закона за адвокатурата отразява специфичното в адвокатската професия - 

свободата и независимостта на адвоката при изпълнение на професионалните му задължения, 

което прави ЗИДЗА напълно съобразен с основните принципи за ролята на адвокатите, приети 

на Осмия конгрес на ООН. 

 

В ЗИДЗА, внесен за разглеждане от българските народни представители, обаче липсва текст, 

който да ограничава дейността и вмешателството на другите юридически професии (например 

на счетоводители, нотариуси, частни съдебни изпълнители, юристи и други). Тълкувания 

на закона в този смисъл биха спомогнали за по-прецизната формулировка на някои текстове, 

но в ЗИДЗА ние не откриваме воля и признаци за подобно ограничение в дейността на други 

професии. 

 

В допълнение към казаното по-горе намираме, че предложенията относно правомощията на 

адвокатите за заверка на документи на клиенти правят сегашния текст на чл.32 от Закона за 

адвокатурата по-прецизен и защитават правата на българските граждани. Рекцията на някои 

български нотариуси във връзка с този текст беше очаквана и разбираема, понеже цели да 

защити професионалните им интереси, но всъщността си тази реакция в никакъв случай не 

защитава интересите на гражданите на Република България. Досега ни се е налагало 

неколкократно да изясняваме и браним тази наша позиция, включително когато подобен 

проблем възникна преди време между нотариуси и адвокати във Франция и в други страни по 

света. 

 

UIA подкрепя факта, че ЗИДЗА първо бе поставен за обсъждане на демократичен принцип 

между адвокатите и представителите на другите юридически професии в България преди да 

бъде внесен за разглеждане в Народното събрание. Това е и подходът, който предпочетохме 

при разрешаване на подобни проблеми в други страни. 

 

Международният съюз на адвокатите твърдо подкрепя ЗИДЗА и ще следи с внимание 

законодателните развития, свързани него. Оставаме на Ваше разположение за каквато и да е 

намеса от наша страна по този повод. 

 

Желаем на Вас, г-жо Председател на НС, и на българските народни представители успех в 

предприетите от Вас лични и служебни начинания, с които полагате основите на съвременното 

законодателство на Република Българя. 

 

Уважаема г-жо Председател на Народното Събрание на Република България, в заключение Ви 

моля да приемете моята най-висока оценка и уважение към Вас и Вашата институция! 

 

 

 
____________________________ 

Жан-Жак Уетвилер 

Председател на Международния съюз  

на адвокатите 


