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ÂÚÂ ÂÈÑØÈß ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÈ ÑÚÂÅÒ

ÄÅÊËÀÐÀÖÈß Â ÏÎÄÊÐÅÏÀ ÍÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐÀÒÀ 
ÍÀ ÑÚÄÈß ÃÀËÈÍÀ ÇÀÕÀÐÎÂÀ ÇÀ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË 

ÍÀ ÂÚÐÕÎÂÍÈß ÊÀÑÀÖÈÎÍÅÍ ÑÚÄ

    ДО ПЛЕНУМА
    НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Българската ад во ка ту ра е един ст ве ният не за ви сим про фе-
сиона лен участ ник в дейност та на съ деб на та систе ма. Висшият 
ад во кат ски съ вет оли цет во ря ва един ст во то, не за ви си мост та и са-
мо управле нието на ад во ка ту ра та, за то ва е приз ван да из ра зя ва 
по зи ция по важ ни те въпро си, ка саещи дейност та на съ деб на та 
власт. В те зи си функ ции и пред вид про це ду ра та пред Вас 
Висшият ад во кат ски съ вет под кре пя кан ди да ту ра та на съ дия 
Галина Захарова, ка то из ця ло спо де ля ар гу мен ти те, из ло же ни в 
пред ло же нието на Пленума на Върховния ка са ционен съд от 
19.10.2021 г. за из ди га не то ѝ ка то кан ди дат за пред се да тел на 
Върховния ка са ционен съд, в докла да на Комисията за про фе-
сионал на ети ка към Съдийската ко ле гия на Висшия съ де бен съ-
вет, как то и в пис ма та и из каз ва нията в под кре па на нейна та кан-
ди да ту ра.

Съдия Галина Захарова при те жа ва без спор на про фе сионал на 
ком пе тент ност и ор га ни за ционен опит за заема не на длъж ност та.

Нейната еру ди ция, обек тив ност, безпристраст ност, не за ви-
си мост, от да де ност и поч те ност ка то съ дия и ка то ад ми нистра ти-
вен ръ ко во ди тел са приз на ти еди но душ но от прав на та об щ ност.
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Висшият ад во кат ски съ вет счи та, че кон цеп цията на съ дия 
Галина Захарова, пред ста ве на пред Висшия съ де бен съ вет, до каз-
ва из клю чи тел но поз на ва не на пробле ми те на съ да и съ дър жа яс-
ни и въз мож ни ре ше ния с ак цент вър ху ут вър ж да ва не то на не за-
ви си мост та и прести жа на пра во съ дието и на во де ща та ро ля на 
Върховния ка са ционен съд в то зи про цес.

Принципът, че ня ма пра во съ дие там, къ де то ня ма за щи та, е 
сред ос но во по ла га щи те в съ деб ни те ак то ве, лек циите и публич-
ни те изя ви на съ дия Галина Захарова. Тя е сред най-ува жа ва ни те 
ма гистра ти, които имат до ве рието на об щ ност та, за ра ди ви со кия 
ѝ про фе сиона ли зъм, ос но ван на за чи та не на за кон ност та, на пра-
ви ла та на спра вед ли вия про цес и спаз ва не то на пра ва та на граж-
да ни те.

Считаме, че в ли це то на съ дия Галина Захарова Върховният 
ка са ционен съд ще има един достоен и ав то ри те тен пред се да тел.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:

Д-Р ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ


