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ÏÎÇÈÖÈß ÍÀ ÑÚÂÅÒÀ ÍÀ ÀÄÂÎÊÀÒÓÐÈÒÅ È 
ÏÐÀÂÍÈÒÅ ÎÁÙÅÑÒÂÀ Â ÅÂÐÎÏÀ ÎÒÍÎÑÍÎ 

ÂÚÐÕÎÂÅÍÑÒÂÎÒÎ ÍÀ ÏÐÀÂÎÒÎ Â ÁÚËÃÀÐÈß

Съветът на ад во ка ту ри те и прав ни те об щест ва в Европа 
[Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)] пред ставля ва 
ад во ка ту ри те и прав ни те об щест ва в 45 дър жа ви и чрез тях – по-
ве че от един ми лион евро пейски ад во ка ти. Съветът е приз нат ка-
то глас на евро пейска та прав на про фе сия и пред ставля ва евро-
пейски те ад во ка ту ри и прав ни об щест ва и об щи те им ин те ре си 
пред евро пейски и дру ги меж ду на род ни ин сти ту ции.

ССВЕ от бе ляз ва със съ жа ле ние, че настоящи те раз ви тия в 
България во дят до се риоз но на кър ня ва не на спо де ле ни цен ности, 
вклю чи тел но сво бо да та, де мокра цията, ра вен ст во то, вър хо вен ст-
во то на пра во то и пра ва та на чо ве ка, за лег на ли в чл. 2 от Договора 
за ЕС.

ССВЕ сле ди с тре во га те зи раз ви тия, които са съ пътст ва ни 
от сла бости на вър хо вен ст во то на пра во то и ин сти ту ционал ни не-
доста тъ ци в България, осо бе но по от но ше ние на не за ви си мост та 
на съ деб на та власт, раз де ле нието на власти те и бор ба та с ко руп-
цията.

Конституцията на Република България га ран ти ра сво бо да та, 
не за ви си мост та и са мостоятел ност та на ад во ка ту ра та, ка то ѝ въз-
ла га да за щи та ва пра ва та, сво бо ди те и за кон ни те ин те ре си на 
граж да ни те и юри ди чески те ли ца. Това по каз ва из клю чи тел на та 
ро ля на ад во ка ту ра та в об щест во то, как то и за за щи та та на об-
щест ве ния ин те рес.

ССВЕ би же лал да из ра зи опа се нията си от нос но про це ду ра-
та за пред ла га не и ста ту та на настоящия гла вен прокурор, как то и 
от нос но лип са та на ефек тив ни ме ха низ ми за от чет ност в не го ва та 
ра бо та. Буди как то недоумение, та ка и опасения фактът, че в 
публич ни те си из каз ва ния но вият гла вен про ку рор негли жи ра ро-
ля та на ад во ка ту ра та и не приема, че ад во ка ти те са рав но поста ве-



4 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 11/2020

ни участ ни ци, ко га то се явя ват в ро ля та на за щит ни ци на об ви ня-
еми в на ка за тел ния процес, и че те са ос нов на га ран ция за пред-
ставля ва не на пра ва та и за кон ни те ин те ре си на граж да ни те. Във 
връз ка с то ва ССВЕ съ що та ка би же лал да при пом ни ос но во по-
ла га щия принцип, че ад во ка ти те не след ва да бъ дат иден ти фи ци-
ра ни със свои те клиен ти. В то зи сми съл ССВЕ из ра зя ва опа се ния 
по по вод на ня кол ко на ка за тел ни производства, обра зу ва ни сре-
щу ад во ка ти.

ССВЕ из ра зя ва се риоз на тре во га по по вод на ня кол ко 
систем ни пре диз ви ка тел ст ва в сфе ра та на пра во съ дието в Бълга-
рия, вклю чи тел но дейст вия, които под ко па ват прин ци па за пре-
зум п цията за не ви нов ност. Този прин цип е сред ос нов ни те, за лег-
на ли в Хартата на ос нов ни те пра ва на ЕС, дру ги меж ду на род ни 
прав ни ин стру мен ти, как то и в Директива 2016/343 от нос но 
укреп ва не то на ня кои аспек ти на пре зум п цията за не ви нов ност и 
на пра во то на ли ца та да при съст ват на съ деб ния про цес в на ка за-
тел но то произ вод ст во. ССВЕ наблю да ва на ру ше ние на то зи прин-
цип, ко га то глав ният про ку рор публич но обя вя ва ли ца за ви нов-
ни, пре ди да е из да де но съ деб но ре ше ние.

Прилагането и спаз ва не то на пра во то на ЕС и на прак ти ка та 
на Съда на ЕС и на Европейския съд по пра ва та на чо ве ка са от 
пър восте пен но зна че ние. Що се от на ся до България, ССВЕ обръ-
ща вни ма ние на не об хо ди мост та да се оси гу ри пъл но спаз ва не на 
уста но ве на та съ деб на прак ти ка.

ССВЕ под кре пя бъл гар ска та ад во ка ту ра в уси лията ѝ да 
отстоява вър хо вен ст во то на пра во то и не за ви си мост та на съ деб-
на та власт и из ра зя ва своята со ли дар ност с ад во ка ти те в за кон ни-
те им иска ния и в стре межа им към правосъдие, проз рач ност и 
де мокра тич ни прин ци пи.

ССВЕ по ри ца ва остро все ки опит за пре небрег ва не на вър хо-
вен ст во то на пра во то ка то об ща цен ност на ЕС, на не за ви си мост-
та на съ деб на та власт и на важ на та ро ля на ад во ка ту ра та и ад во-
ка ти те в об щест во то.
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