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Проект!
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата 
(Обн., ДВ, бр. 80 от 1991 г; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 59 от 1998 г. и бр. 61 от 2000 г.)
§ 1. В глава втора се създава нов раздел II:
"Раздел II Чуждестранни адвокати
Чл. 4а. (1) Гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който е придобил адвокатска правоспособност съгласно законодателството на държава - членка на Европейския съюз, наричана по-нататьк "държавата членка", може да осъществява дейностите по чл. 8, ал. 1 в Република България.
(2) Чуждестранният адвокат използва наименованието на професията в държавата членка, съгласно законодателството на която е придобил адвокатска правоспособност, изразено на официалния език или на един от официалните езици на тази държава.
(3) Кандидатът подава до председателя на Висшия адвокатски съвет заявление за вписване за осъществяване на дейностите по чл. 8, ал. 1, в което посочва името, гражданството и по кои дела или преписки ще оказва правно съдействие или ще се явява като защитник или повереник. Към заявлението кандидатът   прилага   удостоверение,   че   притежава   адвокатска правоспособност съгласно законодателството на съответната държава членка и посочва професионалната организация, която му е признала правото да упражнява професията, или съда, пред който има право да се явява, в съответствие със законодателството на държавата членка.
(4) Чуждестранен адвокат, който има право да се явява пред върховните съдилища съгласно законодателството на държавата членка, в която е придобил адвокатска правоспособност, се явява като защитник или повереник на страна по дело пред апелативните и върховните съдилища в Република България заедно с български адвокат.
(5) Във Висшия адвокатски съвет се води регистър за чуждестранните адвокати, които осъществяват дейности по чл. 8, ал. 1, в който се отбелязват името, гражданството и по кои дела или преписки са оказали правно съдействие или са се явили като защитници или повереници.
(6) Висшият адвокатски съвет издава удостоверение за вписване, което чуждестранният адвокат може да представи пред органите на съдебната власт, административните служби и навсякъде, където е необходимо.
(7) В удостоверението по ал. 6 се посочват:
1. органът, който го е издал;
2. името на чуждестранния адвокат;
3. наименованието на професията, което чуждестранния адвокат използва.
Чл. 46. (1) Гражданин на държава - членка на Европейския съюз, придобил адвокатска правоспособност в държава - членка на Европейския съюз, може да упражнява адвокатска професия в Република България под наименованието на професията по произход.
(2) Наименованието на професията по произход трябва да е посочено на официалния език или на един от официалните езици на държавата членка, в която е придобита адвокатска правоспособност във всички изходящи от него книжа, в разбираема форма и по начин, по който се избягва всякакво объркване с наименованието на професията в Република България.
(3) Гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който упражнява адвокатска професия в Република България под наименование на професията по произход, трябва да посочи във всички изходящи от него книжа професионалната организация, в която членува в държавата членка, в която е придобил адвокатската си правоспособност, и съдебния орган, пред който има право да се явява съгласно законодателството на тази държава.
(4) Гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който упражнява адвокатска професия в Република България под наименованието на професията по произход и има право да се явява пред апелативните и върховните съдилища съгласно законодателството на държавата членка, в която е придобил адвокатска правоспособност, се явява като защитник или повереник на страна по дело пред апелативните и върховните съдилища в Република България заедно с български адвокат.
Чл. 4в. (1) Кандидатът да упражнява адвокатска професия в Република България под наименованието на професията по произход подава молба до Висшия адвокатски съвет, към която прилага:
1. документ за призната адвокатска правоспособност в съответната държава членка;
2. документ за членство в професионалната организация, в която членува в държавата членка, в която е придобил адвокатската си правоспособност;
3. документ за съдебния орган, пред който има право да се явява съгласно законодателството на държавата членка.
(2) Висшият адвокатски съвет се произнася по молбата в 10-дневен срок с мотивирано решение.
(3) Решението за отказ подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство пред Върховния касационен съд в двуседмичен срок от съобщаването.
Чл. 4г. (1) Гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който упражнява адвокатска професия в Република България под наименованието на професията по произход и има най-малко 3 години действителна непрекъсната практика по българско право или по право на Европейския съюз, може да кандидатства за равнопоставеност с българските адвокати и право да упражнява професията под наименованието й в Република България.
(2) Кандидатът за право да упражнява адвокатска професия под наименованието й в Република България представя на Висшия адвокатски съвет молба, придружена от данни и документи за броя и характера на делата, по които е работил. Висшият адвокатски съвет може да поиска допълнителни устни или писмени уточнения във връзка с приетите данни и документи.
(3) Висшият адвокатски съвет се произнася по молбата в 10-дневен срок с мотивирано решение.
(4) Решението за отказ подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство, пред Върховния касационен съд в двуседмичен срок от съобщаването
Чл. 4д. (1) Във Висшия адвокатски съвет се води регистър, в който се вписват решенията му относно гражданите на държава - членка на Европейския съюз, които могат да упражняват адвокатска професия в Република България под наименованието на професията по произход или имат право да упражняват адвокатска професия под наименованието й в Република България.
 (2) След вписването на чуждестранния адвокат по ал. 1 в съответния регистър Висшият адвокатски съвет изпраща уведомление до избраната от чуждестранния адвокат адвокатска колегия за вписването му в списъка на колегията.
§ 2. Досегашните раздели II, III и IV стават съответно раздели III. IV и V.                         
§ 3. Създава се чл. 104а:
"Чл. 104а. Адвокатският съвет изпраща решението си за образуване на дисциплинарно производство срещу гражданин на държава - членка на Европейския съюз. който осъществява дейностите по чл. 8, ал. 1 или упражнява адвокатска професия в Република България под наименованието на професията по произход, на Висшия адвокатски съвет. Висшият адвокатски съвет уведомява компетентния орган в държавата членка, където лицето е придобило адвокатска правоспособност, като му предоставя всички необходими данни и сътрудничи с него в хода на цялото дисциплинарно производство."
§ 4. Създава се чл. 117:
"Чл. 117. (1) Чуждестранният адвокат представя до 30 март всяка година актуален документ по чл. 4в, ал. 1, т. 1, който следва да е издаден от съответната държава членка преди не повече от 3 месеца.
(2) Временното или окончателното отнемане на удостоверението за правоспособност от компетентния орган в държавата членка, където лицето е придобило адвокатска правоспособност, автоматично води до временна или окончателна забрана съответният чуждестранен адвокат да упражнява адвокатска професия в Република България под наименованието на професията по произход."
§ 5. В Допълнителните разпоредби се създават § 5а, 56 и § 5в:
"§ 5а. По смисъла на този закон:
1. "Наименование на професията по произход" е наименованието на професията в държавата членка, в която чуждият гражданин е придобил адвокатска правоспособност и правото да носи това наименование, преди да упражнява адвокатска професия в Република България.
2. 	"Чуждестранен адвокат" е гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който:
а) е получил право да осъществява отделни дейности по чл. 8, ал. 1 в Република България;
б) може да упражнява адвокатска професия в Република България под наименованието на професията по произход;
в) може да упражнява адвокатска професия в Република България под наименованието й в Република България.
§ 56. Разпоредбите на този закон се отнасят за чуждестранните адвокати от момента на вписването им в съответните регистри.
§ 5в. Висшият адвокатски съвет и компетентните органи в държавите членки, съгласно законодателството на които чуждестранните адвокати са придобили адвокатска правоспособност, работят в тясно сътрудничество. Те гарантират поверителността на информацията, която си разменят."
§ 6. В Преходните и заключителните разпоредби се създава § 13:
"§ 13. Разпоредбите на глава втора, раздел II влизат в сила от 1 февруари 2005 г."
Законът е приет от XXXIX Народно събрание на ....................... 2002 г.
и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
(Огнян Герджиков)

мотиви
към проекта на Закон за изменение и допълнение на
 Закона за адвокатурата
Предвидените изменения на Закона за адвокатурата осигуряват пълното въвеждане във вътрешното ни право на Директива 77/249/ЕО за улесняване ефективното упражняване на свободата  на  предоставяне  на  адвокатски  услуги  и  на Директива 98/5/ЕС за улесняване постоянното упражняване на адвокатската професия в държава членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията. Промените в уредбата на упражняването на адвокатската професия от граждани на държава - членка на Европейския съюз, в Република България се налагат от задълженията на Република България по Европейското споразумение за асоцииране от 1995 г. за привеждане на националното ни законодателство, в частност - уредбата на адвокатската професия, в съответствие с правото на Европейската общност.
В законопроекта се предвижда възможност при изпълнение на определени условия и ред гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който е придобил адвокатска правоспособност съгласно законодателството на държава - членка на Европейския съюз, да има право да осъществява отделни дейности по чл. 8, ал. 1 от Закона за адвокатурата в Република България (чл. 4а). По този начин се изпълняват предвидените в Директива 77/249/ЕО изисквания относно улесняване предоставянето на адвокатски услуги от чуждестранни адвокати от Европейския съюз в нашата страна.
Измененията в законопроекта са насочени и към създаване на условия за постоянно упражняване на адвокатската професия в Република България от чуждестранни адвокати от Европейския съюз под наименованието на професията по произход и създаване на възможност за. равнопоставеност на чуждестранните адвокати с българските адвокати (чл. 46, 4в, 4г и 4д). С тези изменения разпоредбите на Закона за адвокатурата се синхронизират с Директива 98/5/ЕС.
На основание чл. 45, ал. 2 (i) от Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и Република България с предвидено предложените изменения да влязат в сила от 1 февруари 2005 г., т.е. в края на преходния период.
Приемането на този законопроект ще улесни прилагането на една от основните свободи на Европейския съюз - свободно движение на хора.    
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