АНАЛИЗ
НА СТАНОВИЩАТА “ПРОТИВ”
РЕКЛАМА НА АДВОКАТСКАТА ДЕЙНОСТ

	Настоящото изложение съдържа становища и доводи “ПРОТИВ”
търговска реклама на адвокатската дейност.

НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ.
Чл. 42. Закон за Адвокатурата (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз не може да рекламира своята дейност и да използва средства за привличане на клиенти, несъвместими с разпоредбите на този закон и с правилата на адвокатската етика.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право да уточнява в коя област на правото практикува.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз може да посочва правните организации, в които членува, образованието и професионалния си опит, както и чуждите езици, които владее.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз може да поддържа собствена интернет страница, съдържаща професионална информация, доколкото тя не противоречи на разпоредбите на този закон и на правилата на Етичния кодекс на адвоката.

 Чл. 8. Етичен кодекс на адвоката (1) Адвокатът може да осведомява обществеността за данните относно неговата професионална дейност, които са вписани в адвокатския регистър.
(2) Адвокатът може да предоставя информация за професионалната си дейност чрез различни средства за масово осведомяване, електронни средства за комуникация или по друг начин, доколкото се спазват изискванията на ал. 1.
(3) Адвокатът не може да:
1. рекламира своята дейност;
2. прави сравнение с други адвокати относно качеството на адвокатската си работа, обема и успеха на практиката си, размера на адвокатското си възнаграждение;
3. обещава постигането на конкретни резултати;
4. обявява имената на свои клиенти.
(4) Адвокатът или негов съдружник не може да предлага услугите си на бъдещ клиент лично, чрез посредник или по друг начин, освен в случаите, когато адвокатът има семейна, роднинска или предходна професионална връзка с лицето. Адвокатът не може да привлича клиенти чрез използването на посредници.
(5) Разпоредбите по ал. 1 - 3 се отнасят и до изработването на брошури, бланки, табели и визитни картички.

КАКВО Е  РЕКЛАМА:
Реклама (от френски: réclame; от латински: reclamo – „извиквам“) в бизнеса е форма на маркетингова комуникация, която има за цел да окуражи, убеди или в някои случаи тя дори манипулира (това обикновено бива възприемано в негативен аспект) аудиторията (зрители, читатели или слушатели, и т.н.) да предприеме или да продължи да предприема определено действие.
Под реклама обикновено се разбира разпространявана под различна форма и средства привлекателна информация за продукт, услуга и т.н., която е предназначена за определен кръг потребители (таргет група) и цели да предизвика, формира или поддържа интереса им към тези продукти или услуги, така че те да могат пазарно да се реализират. Освен конкретния продукт или услуга, рекламата може да рекламира неговия производител, както и да ползва индиректни методи за реализиране като привличане и задържане на аудитория към даден сайт, което в друг етап може да означава реализиране на печалба от продажби на този сайт. Съществуват и некомерсиални типове реклама, като политическата или кампанийната реклама.

МНЕНИЯ, СТАНОВИЩА И РЕКЛАМИ:

от ivan_lawyer » 19 Юли 2018, 07:51
смисълът на Закона за адвокатурата е да възобнови статута на адвокатите, като уважавани експерти. 
адвоката няма нужда от реклама, изкарайте две дела, поне две жалби и тогава ще ви търсят и ще ви слушат. 
трябва да се търси професионалиста, а не по реклама да се помъкнеш. Всяка дума, всяко слово, всяко изречение е продукт на експертиза, в делото на адвоката. По препоръка е по-правилно.
 Ако се разреши рекламата, това съвсем ще увеличи брака в продукцията, поради невъзможност за обслужването на клиенти, корпоративното обслужване на клиенти е "кауза пердута". Оттам ще се разруши доверието на хората в адвокатската професия, има и филми по темата, книги, за алчни адвокати, които не вършат работата.

от doudoned » 16 Фев 2019, 17:15
Обърналили сте внимание къде в Конституцията се намира членът за Адвокатурата? В Глава Шеста "Съдебна власт"! Адвокатската професия е конситуционно установена дейност за защита на правата и законните интереси на гражданите. Това не ви е производство на пилета или зеленчуци. Категорично не може да има каквато и да е реклама на адвокатската професия, а най-малкото нелоялна такава. Отделен е въпросът, че много адвокати си направиха НПО-та по теми, по които работят и чрез тези организации си набират клиенти, което също е забранено от Закона /чрез посредник/. А иначе добрият професионалист не се нуждае от реклама, нито от дилъри, брокери, посредници и НПО-та. Някой да е чувал за реклама на "Ролс Ройс"?!

адв. К…….: 
 „Обективна истина е обстоятелството (коeто е и ноторен публичен факт за всички юристи в страната), че от три години в своята дейност сайтовете www.advokatami.bg и www.pravatami.bg рекламират адвокатски услуги в разрез с чл.42, ал.1 от Закона за адвокатурата, извършвани без необходимата квалификация и ценз под размера на адвокатската тарифа, която нормативно определя минималния размер на адвокатските възнаграждения”,
Сайтовете предлагат бланки на договори, разпостраняват информация за такси, административни и съдебни процедури, както и осъществяват сравнителна реклама.
Множество физически и юридически лица са увредени от услугите на двата сайта, които не носят никаква отговорност за дейността си. Според самите техни твърдения, те "не са адвокати и предлагат софтуер за правна самопомощ, който е различна услуга от физическото упражняване на адвокатската професия".
Защо обаче сайтът, който предлага адвокатски услуги се казва "advokatami.bg" и дали това е законосъобразно, най-малкото поради описателността на това наименование с асоциациите, които водят към професията "адвокат", ("моят адвокат", "адвоката ми") и съществуват условия за заблуда на потребителя в тази насока.
Всичко казано само потвърждава волята на собствениците на сайтовете www.advokatami.bg и www.pravatami.bg да въведат целенасочено в заблуждение потребителя на юридически услуги в България като му предложат срещу ниска цена, нискокачествени "юридически услуги" под формата на бланки и различни видове "процедури".
"Адвокатската професия е законодателно регулирана, както от Закона за адвокатурата, така и в подзаконови нормативни актове, които закрепят правилата за нейното законосъобразно упражняване. Няма как стопански субекти и физически лица, които не са адвокати или адвокатски дружества, да се подиграват с професията на над 14000 адвокати в България, както и безнаказано да увреждат и злоупотребяват с правата на клиентите ни.

Колега: Имах един клиент, дръпнал си така от advokatami.bg бланка за предварителен договор и после изгоря с едно хубаво обезщетение, тъй като не се беше консултирал с реален адвокат!

by procreator:
Тъй като тази  гилдия, упражняваща юридическа професия е по правило доста консервативна и държаща на всички традиции, в много от държавите се приема, че никак не е етично адвокатите да рекламират своята дейност. Приема се дори, че препоръката е основния метод на един адвокат за набиране на клиенти, което следва естествено от неговият опит и възможности да се справя с различни дела.
Много от българите предпочитат и избират да бъдат представлявани от Агенции за недвижими имоти или други посредници при сделките им с недвижимости. 
*б.а. И сега агенции за недвижими имоти като luximo рекламират, че имат собствени назначени адвокати, които гарантирали редовността на сделките. 

https://www.youtube.com/watch?v=FxBWcs5Dwqk
„адвокат по побоища“
„побеждаваме във всички съдилища“

https://www.youtube.com/watch?v=gvmB0OFka8A
при предлагане на юридически услуги:
„платени евтини услуги“
„цел на телефонните обаждания“
„консултации по телефона“
„определяне цени по телефона“
„отсъствие на варианти“
„не обявяват хонорара“
„възможност за промяна в размера на хонорара“
„няма доказателства, само мнение“
„няма обучение за сътрудници“
„няма изводи“

https://trafficnews.bg/komentari/bezskrupulni-advokatiplashtat-sanitari-pogrebalni-agenti-106513/
Свалена табела на Българската асоциация за  пострадали при катастрофи, поставена в КАТ - Асеновград, предизвика задочен спор между адвокатурата в града и представители на асоциацията. По настояване на Адвокатски съвет плакатът бе свален, тъй като на табелата е посочен телефона на асоциацията, а под телефонния номер  има надпис, който гласи:„Правни консултации и психологическа подкрепа“. 
Проблемът обаче се простира далеч след "табелата" на БАЗК, тъй като последните години делата с обезщетения на пострадалите от катастрофи са се превърнали в огромен бизнес. Причината е, че този сегмент от правните услуги е "приватизиран" от определени адвокати или адвокатски кантори. Някои адвокатски фирми са скрити зад различни асоциации и техни представители се свързват  с пострадалите или наследниците на починалите. Сключват договори, като обещават, че ще договорят голямо обезщетение от застрахователя. Има случаи, когато комисионните стигат от 30 до 50% от цялата сума.  Решенията за точния размер на обезщетението са субективни и зависят от отношенията между адвокат и съда. Апетитите действително са много големи, тъй като става дума за пазар, който достига до 1 млрд. лв. годишно. Пловдив има печална слава в тази област.
- Сигналът на наш колега бе основание да се обърнем с официално писмо към ОД на МВР да свали реклама  на една неправителствена организация, която рекламира безплатна правна помощ за пострадалите от катастрофи.  Първо безплатна помощ не може да бъде предлагана, правната помощ е платена. Има случаи, когато се полага безплатна правна помощ, но не и по този ред. Второ не е тайна, че има адвокати,  които съответно привличат клиенти по нерегламентиран начин.
    	Има такива парадоксални случаи, в които близките на загинал в катастрофа, научават от самите адвокати  за трагедията. Сигналите са двустранни. Получаваме устни  жалби от граждани, а и доста колеги се оплакват от нелоялна конкуренция. Но за първи път колега има доблестта да излезе с името си и да пусне официално сигнал, за да можем и ние официално да се обърнем към дирекцията на полицията в Пловдив и да сигнализираме, че подобна практика нарушава Закона за адвокатурата  и Етичния кодекс на адвоката.  Не би било редно под формата на обещание за безплатна правна помощ определена категория лица да си правят реклама в държавни учереждения.  Същата е и ситуацията с представители на различни правозащитни организации, които под предлог че помагат на жени  и деца, пострадали от престъпление, оказват правна помощ. Много внимателно трябва да се подхожда по въпроса, не мисля, че в институциите трябва да бъдат поставяни рекламни материали.
-  Няма нищо безплатно. По отношение на пострадалите от катастрофи, правната помощ далеч не е безвъзмезмездна. В повечето случаи адвокатите обещават безплатно водене на наказателното дело, а не е тайна, че  след това удържат адвокатските хонорари от обезщетението, което се присъжда. В някои случаи тези обезщетения стигат  20 - 35 процента, може би и повече. Порочен е самият начин на получаване на информация от  колегите, които се занимават с този вид дела.  Тук няма свобода на договарянето, не отива клиентът при адвоката,  защото е добър или специалист в материята. А напротив – адвокатът ги намира. Как, по какъв начин – това не е ясно. Чувал съм, че санитари, погребални агенти, катаджии, шофьори от Пътна помощ  работят за тези кантори и търгуват с информация. Съответно получават възнаграждение за адрес или доведен клиент.  
След като се е сдобил с първоначалната информация, адвокатът прави договор, прави пълномощно,  залага сериозни неустойки, за да не може договорът да бъде развален. Чувам, че вече се правят цесии – предварително купува бъдещото вземане на пострадалия. Тези неща първо са неморални и второ незаконни. При една катастрофа никой не може да бъде сигурен първоначално кой е виновен, кой ще понесе вината. Например  ако загиналият е виновен за катастрофата, няма начин неговите близки да получат обезщетение за катастрофата.  На практика обаче се злоупотребява много с този тип дела. И има една категория колеги, които тръгват буквално от нищото да се занимават с този вид дела. Очевидно отнякъде получават информация, подкрепа или логистика. 
- Ако бъдем сезирани официално за дисциплинарно нарушение, ние задължително образуваме проверка, а след това и дисциплинарно дело, което се гледа от дисциплинарния съд на колегията.  Но задължително трябва да имаме сигнал.  Но вече има доста сигнали в адвокатската колегия  от застрахователи, които като загубят делото сами искат да се свържат с пострадалия или близките и да си платят, за да не обременява длъжника  с такси и хонорари на адвоката, но въпреки това колегите пускат изпълнителни дела. Имаме такива сигнали, но не можем да реагираме, тъй като в крайна сметка това е решение на клиента дали ще заведе изпълнително дело или не.  Ясно е, че това се прави с цел още един хонорар, което не е етично.

http://postradali.com
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ПОСТРАДАЛИ ОТ КАТАСТРОФИ
ЗАПЛАЩАТЕ САМО, АКО ДЕЛОТО Е СПЕЧЕЛЕНО
Тук ще намерите информация и ще получите помощ, ако вие или ваш близък е пострадал в пътно-транспортно произшествие. В България има множество организации, асоциации, сдружения и центрове за защита на пострадалите при ПТП-та. Това е така по няколко причини. От една страна, вие или вашият близък като пострадали, имате право на обезщетение. За да получите компенсация от застрахователно дружество е необходимо да преминете през усложнена процедура, за която ще ви е нужна помощта на адвокат. Тъй като у нас адвокатите нямат право да се рекламират, част от тях работят с неправителствени организации или фирми, които защитават правата на пострадалите от ПТП. Реалният маркетинг и реклама се извършва от тези организации, които всъщност препоръчват адвокати.
Postradali.com сравнява услугите на организациите, които защитават пострадали и техните близки, за да предостави бързо информиран избор на гражданите за техните права като водачи на МПС или пътници. Ние отговаряме на широкия обществен интерес, който се зароди за покрай злоупотребите на някои български адвокати, които спекулират с нещастието на хората и на практика крадат обезщетенията на зле информираните потребители. Тук ще намерите организации, НПО-та и адвокатски кантори, които са прозрачни като дейност, могат да бъдат проследени публично и изпълняват задълженията си съвестно.
Използвайте филтъра в дясната страна на страницата, за да изберете населеното място, в което ви е удобно да получите консултация, както и допълнителните услуги, които организациите и адвокатите предлагат. Изберете безплатна консултация, домашно посещение на юрист или медик, в случай, че сте трудноподвижен или финансова помощ за лечение. Някои от организациите провеждат инициативи и акции за безопасност на движението и за застрахователна култура на шофьори и пътуващи. Подобни инициативи повишават доверието в добрите намерения на организацията и са вид гаранция за това, че няма да бъдете подведени.
Пострадал като шофьор на МПС с обезщетение от 65 000 лв.
Пострадал като пътник МПС с обезщетение от 240 000 лв.
Пострадал като пътник в такси с обезщетение от 260 000 лв.
Пострадал като пътник в автобус с обезщетение от 10 000 лв.
Пострадал като шофьор на камион с обезщетение от 6 000 лв.
Пострадал като мотоциклетист с обезщетение от 50 000 лв.
Пострадал като пешеходец с обезщетение от 70 000 лв.
* Този сайт твърди, че адвокатите са тези, които мамят пострадалите, а не организациите, които единствено били коректни !?.


ИЗВОДИ:
	1. Разрешаването на реклама извън допустимото в закона, би довело до узаконяване на дейността на сайтове като www.advokatami.bg и www.pravatami.bg . Нещо повече би означавало узаконяване на дейността на всички други сайтове, които рекламират адвокатски услуги.
	2. Адвокатската дейност е строго специфична дейност, част от правораздавателната система. Като такава следва да се подчинява само и единствено на закона и да утвърждава авторитета и респекта на адвокатската дейност. Разрешаването на реклама без ограниченията в закона би означавало да се постави качеството на една правна услуга не в зависимост от качествата и компетентността на адвоката, а в зависимост от твърденията на рекламната агенция, която обслужва адвоката или адвокатското дружество. 
	3. Когато се привличат клиенти на основание раклама, а не само на допустимите в закона информации, се допуска възможността да се рекламират несъществуващи възможности, което би довело до уронването престижа на адвокатската професия. Т.е. възможна е реклама без покритие, което не е от полза нито за клиентите, нито за адвокатурата.  
	4. От посочените по-горе примери могат да се направят изводи, че рекламата се използва във вреда на клиентите. Ако бъде разрешена законово реклама по търговски начин, то тези реклами няма да са в нарушение на закона, поради което няма да е възможно да се противодейства на подобни практики.
	5. Рекламата по търговски начин би позволила използването на приоми далеч от морала и авторитета, който се изисква за адвокатската професия.
	6. От горните примери се установява, че рекламата по търговски начин се използва дори за  опетняването на името на адвокатите като такива.
	7. Рекламата по търговски начин дава възможност и за посредничество между рекламни агенции и адвокати използвайки нелоялни практики видно от сайтове като www.advokatami.bg ,  www.pravatami.bg, http://postradali.com , https://www.luximmo.bg/yuridicheski-uslugi.htm , https://www.euroins.bg/-1003.html . Законовото разрешаване на рекламата по търговски начин би означавало обезоръжаване на адвокатурата (отнемане възможността) да се бори с нелоялните практики на различни организации, които нямат качеството на адвокати и адвокатски дружества, но предлагат адвокатски услуги.
	8. Рекламата по търговски начин би означавала и подвеждане на гражданите. И това е така, защото изборът на гражданите няма да се базира на качествата и компетентността на адвоката, а на фантазията на рекламната агенция създала рекламата. Това деяние би било съставомерно по смисъла на НК – измама. Като резултат, дори един случай на незадоволяване очакванията на клиента, които рекламата е създала в неговото възприятие, би довело до изгубване доверието в адвокатурата като цяло, с предположението „всички са измамници“. 
	9. Адвокатурата, като част от правораздавателната система не би следвало да може да се рекламитра по търговски начин. Приемането на противното, би означавало да приемем за нормално реклама на Прокурор ……… съдържаща „ елате при прокурор ……… (прокуратура ……..) ние ще искаме по малки присъди за извършените от вас деяния“. Или съдът да може да рекламира дейността си „Елате да гледаме делото ви в …….. районен съд,  предлагаме по-ниски присъди за извършените от вас деяния“ или „предлагаме по-ниски такси за разглежданите от вас спорове“.  Как би изглеждала подобна възможност в адвокатурата е видно от обявите по-горе „Ние печелим всички дела“, „Предлагаме безплатни адвокатски услуги“, „Имаме връзки в съда, за да решим спора ви“ или „Колкото повече ни платите, толкова по-малка присъда ще получите или по-добре ще решим спора ви“. 

Не на последно място: Рекламата по търговски начин не познава „професионални, нравствени и етични правила и норми“ с които да се съобразява, а те са от съществено значение за утвърждаването авторитета на адвокатската професия.



