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Скъпи ко ле ги,
Въпросът за пре диз ви ка тел ства та, които стоят пред ад во ка-

ту ра та днес, очер та ва мно гопласто ва пробле ма ти ка, която, раз би-
ра се, не мо га да об хва на в рам ки те на ед но крат ко из ло же ние. 
Поради то ва се опи тах да систе ма ти зи рам мисли те си и ще го во ря 
са мо за ня кои от пре диз ви ка тел ства та, с които ние, ад во ка ти те, се 
сблъск ва ме. Освен то ва не вяр вам, че ще ка жа не що но во, за що то 
все ки от нас ежед нев но преодо ля ва труд ности от най-раз лич но 
естество. По-ско ро ще се опи там да очер тая ня кои пробле ми и да 
се съсре до то ча вър ху ня кои от тях.

И пър вият проблем е, че ние, ад во ка ти те, сме из вън ред но 
затруд не ни от ха отич но то за ко но да тел ство. Законът за гу би ос-
нов но то си пред наз на че ние – да съз да ва ста бил ност в об ществе-
ни те от но ше ния. Гражданите от дав на не сле дят про ме ни те в за-
ко но да тел ство то. Няма и нуж да – как то е ка зал един каубой от 
Колорадо: „Наистина не е важ но да ли ще на ру шиш ня кол ко за ко-
на, след ка то са тол ко ва мно го“. По-ло шо то е, че и ни кой юрист 
ве че не е в състояние да сле ди це ло куп но то за ко но да тел ство. 
Някои за ко ни се про ме нят по ня кол ко пъ ти го диш но. По дан ни на 
спи са ние „Юридически ба ро ме тър“, което из ли за под ръ ко вод-
ство то на проф. Даниел Вълчев, през пър во то шестме се чие на 
2019 г. в „Държавен вестник“ са об на род ва ни 64 за ко на, или сред-
но меж ду 10 и 11 за ко на ме сеч но. Тези 64 за ко на са, как то след ва: 
5 но ви, 43 за ко на за из ме не ние и до пъл не ние на действа щи за ко-
ни и 16 ра ти фи ка ции. А са мо за пър во то шестме се чие от 2010 г. 
до 2019 г. сред ният брой на приема ни те за ко ни е око ло 58.
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Затова не ми се сър де те, че ще го во ря за за ко но да тел ство то 
най-ве че през приз ма та на на ка за тел но то за ко но да тел ство, което 
поз на вам по-добре.

Най-напред бих по со чи ла, че ка чество то на за ко но да тел-
ство то не из мен но се вло ша ва. Още от 2010 го ди на напри мер в 
чл. 58а от Наказателния ко декс стоят по ня тията „най-ни сък ми-
ни ма лен раз мер“ и „най-ви сок макси ма лен раз мер“. Понятията 
„най-ни сък ми ни мум“ и „най-ви сок макси мум“ са яв на без-
смисли ца, но то ва е са мо един при мер.

Причините за ниско то ка чество на за ко но да тел на та про дук-
ция са мно го. Ще спо ме на са мо ня кои от тях.

В Народното събра ние ня ма Съвет по за ко но да тел ство то, 
кой то да под по ма га пра вот вор ческа та дейност. Съветът по за ко-
но да тел ство то към пред се да те ля на Народното събра ние бе ше 
закрит още в пър вия управлен ски ман дат на пар тия ГЕРБ. През 
ок том ври 2017 го ди на той бе ше съз да ден от но во под пред се да-
тел ство то на проф. Огнян Герджиков. През ця ла та 2018 го ди на на 
Съвета по за ко но да тел ство то не бя ха въз ла га ни ни как ви за да чи. 
Професор Огнян Герджиков раз пус на Съвета, за да не се оста вя 
не вяр но то впе чат ле ние, че за ко но да тел ният про цес се опи ра на 
експер т на под го тов ка.

Освен то ва го ля ма част от за ко нопроек ти те се вна сят в 
Народното събра ние не от Министерския съ вет, как то оби чай но 
се пра ви в дру ги дър жа ви, а от от дел ни де пу та ти. Така се из бяг ва 
об ществе но то об съж да не, а в за ко но да тел ство то се про кар ват 
частни и гру по ви ин те ре си.

При то ва за ко нът мно го често отра зя ва опре де ле ни ве дом-
стве ни ин те ре си и се пра ви за улес не ние на пра во ох ра ни тел ни те 
ор га ни. От из каз ва нията на пред ста ви те ли на те зи ин сти ту ции се 
виж да, че за ко нът постоян но им пре чи. Неотдавна ли дер ка та на 
ед на пар ла мен тар но пред ста ве на по ли ти ческа пар тия спон тан но 
приз на пред об ществе ността, че про ме ни те в на ка за тел но то за ко-
но да тел ство се пра вят пре дим но по пред ло же ние на про ку ра ту ра-
та. Според прин ци па за раз де ле ние на власти те про ку ра ту ра та ня-
ма за ко но да тел на ини циати ва, но до ри от пре са та се виж да, че 
на ка за тел ни те за ко ни се пи шат ос нов но в по ли цията и про ку ра ту-
ра та. При то ва там би ту ва при ми тив но то раз би ра не, че за сил ва не-
то на на ка за тел на та репре сия не из беж но ще до ве де до на ма ля ва-
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не на престъп ността. Тези дни, след раз кри ва не то на ня как ва ор-
га ни зи ра на престъп на гру па за дет ска пор ногра фия, се ока за, че 
спо ред про ку ра ту ра та на ка за нията, които се пред виж дат в за ко на, 
са мно го ниски. А кол ко та ки ва гру пи са раз кри ти до се га? Тази 
ли е един стве на та ор га ни зи ра на престъп на гру па за дет ска пор-
ногра фия у нас? Началникът на от дел „Киберпрестъпност“ в 
ГДБОП ко мен ти ра в пре са та: „Имаме по 3–4 сиг на ла сед мич но, 
че пе до фи ли кон так ту ват с де ца в интернет“. Защо не ги раз кри-
ват? Какво зна че ние има раз ме рът на на ка за нията, ко га то ня ма на 
ко го да се на ло жат? У нас еже год но хи ля ди на ка за тел ни произ-
вод ства се прекра тя ват по дав ност по ра ди не раз кри ва не на из вър-
ши те ля. А ниският коефи циент на раз кри ваемост на престъпле-
нията е мно го си лен кри ми но ге нен фак тор.

Изкривеният за ко но да те лен под ход де ху ма ни зи ра на ка за-
тел но то за ко но да тел ство. У нас еже год но се за ви ша ват пред ви-
дени те в за ко на на ка за ния, което во ди до ин ф ла ция на на ка за тел-
на та по ли ти ка. В на ка за тел но то и в ад ми нистра тив нона ка за тел-
но то за ко но да тел ство се въ веж дат но ви и но ви съста ви на на ка зу-
еми деяния, но дър жа ва та ня ма санк ционен ка па ци тет да се спра-
вя с тях. Проблематиката за санк цион ния ка па ци тет на дър жа ва та 
бе ше от лич но раз ра бо те на в сту дията на на шия чу де сен ко ле га 
Валентин Брайков „Санкционен ка па ци тет и раз де ле ни власти“. 
Тя бе ше публи ку ва на най-напред в бр. 2/2018 г. на спи са ние 
„Адвокатски преглед“, а после – в кни га та му „Тревога и на деж-
да“, из да де на та зи го ди на. Заслужава си та зи сту дия да бъ де про-
че те на от за ко но да те ля.

Засилването на на ка за тел на та репре сия всъщ ност во ди до 
окруп ня ва не и ожесто ча ва не на престъп ността, до на ма ля ва не на 
об ществе ния упрек към из вър ши те ли те на престъпле ния. Това е 
из вън ред но се риоз на те ма, но ня ма кой да се за ни мае с нея, за що-
то у нас ни кой не пра ви кри ми но ло гич ни из след ва ния, т.е. в 
България не се из след ват ни то при чи ни те и усло вията, които по-
раж дат престъп ността, ни то ефек тив ността на на ка за тел но то за-
ко но да тел ство. Законите се пра вят без вся как ва ем пи ри ка. Преди 
мно го го ди ни бе ше закрит Съветът за кри ми но ло гич ни из след ва-
ния, кой то пър во на чал но бе ше към Главната про ку ра ту ра, а 
после – към Министерството на пра во съ дието. Остана са мо 
НИКК – Научният ин сти тут по кри ми на листи ка и кри ми но ло гия 
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към МВР. Един ден ин сти ту тът осъм на ка то НИК – Научен ин-
сти тут по кри ми на листи ка. Криминологията от пад на. Кримино-
логия ве че се пре по да ва са мо в ня кои юри ди чески фа кул те ти, за-
що то наука та из гу би прак ти ческо то си при ло же ние – и да съз да-
дем кри ми но ло зи, те ня ма къ де да ра бо тят. За щастие, та зи го ди-
на действа щият слу же бен ка би нет въз ста но ви Съвета за кри ми-
но ло гич ни из след ва ния и оста ва да се на дя ва ме, че той ще бъ де 
ефек ти вен. Впрочем у нас за поч ват да из чез ват це ли науки, които 
об служ ват на ка за тел но то пра во съ дие – напри мер в Медицинска 
ака де мия бе ше закри та Катедрата по съдебна пси хиатрия, която 
дъл ги го ди ни съз да ва ше за бе ле жи тел ни уче ни в та зи област. Това 
поста вя пред ад во ка ти те слож на та те ма за про фе сионал но то рав-
ни ще на ве щи те ли ца. Но то ва е дру га те ма.

Освен всич ко за хо ра та, които се за ни ма ват с пра вопри ла га-
не, е осо бе но мъ чи тел но да просле дят мно жество то из ме не ния на 
отрасло ви те за ко ни, които се пра вят със заключителните и до-
пъл ни тел ни раз по ред би към за ко ни от съ вър ше но друг отра съл. 
Така напри мер през 2020 го ди на бе ше вне сен Закон за из ме не ние 
и до пъл не ние на Кодекса на тър гов ско то ко ра бопла ва не. След 
гла су ва не то на за ко на на пър во че те не постъ пи пред ло же ние от 
де пу та ти, което пред виж да в заклю чи тел ни те раз по ред би на ко-
декса да се въ ве де до пъл не ние в Наказателния ко декс, с което да 
се кри ми на ли зи ра из вър ш ва не то на об ществен пре воз на път ни ци 
без над леж но раз ре ше ние, ре гистра ция или ли ценз. Както обик-
но ве но, мо ти ви те са мо пре раз каз ват текста на пред ло же нието. 
Така с § 18 от заклю чи тел ни те раз по ред би на Кодекса на тър гов-
ско то ко ра бопла ва не бе съз да ден чл. 234г НК, кой то обя вя ва за 
престъпле ние из вър ш ва не то на об ществен пре воз на път ни ци без 
раз ре ше ние, ре гистра ция или ли ценз, които се изиск ват по нор-
ма ти вен акт или акт на Европейския съ юз. Общият състав пред-
виж да на ка за ние ли ша ва не от сво бо да от ед на до три го ди ни. 
Когато деянието е из вър ше но от две или по ве че ли ца, сго во ри ли 
се пред ва ри тел но за не го во то осъ ществя ва не, или чрез из пол з ва-
не на не истин ски или препра вен до ку мент, или на до ку мент с не-
вяр но съ дър жа ние, на ка за нието е ли ша ва не от сво бо да от две до 
пет го ди ни и гло ба от две до де сет хи ля ди ле ва. Във всич ки слу-
чаи мо тор но то пре воз но сред ство, послу жи ло за из вър ш ва не на 
деянието, се от не ма в пол за на дър жа ва та не за ви си мо чия соб-
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стве ност е, а ко га то лип с ва или е от чуж де но, се при съж да не го ва-
та рав ностойност. Няма да об съж дам съд ба та на те зи тексто ве, 
които бя ха вър на ти на Народното събра ние за но во об съж да не от 
президента на републиката, а накрая по иска не на омбудсмана 
член 234г, ал. 3 бе обя вен за про ти во кон сти ту ционен в частта 
„не за ви си мо чия соб стве ност е“. По-ско ро искам да се ви ди кол ко 
смеш но из глеж да пре зум п цията, че граж да ни нът, кой то не е ко-
ра бо соб стве ник и не ра бо ти в сфе ра та на тър гов ско то ко ра бопла-
ва не, е уве до мен за из ме не нието на Наказателния ко декс чрез об-
на род ва не то в „Държавен вестник“ на Кодекса на тър гов ско то 
ко ра бопла ва не. Този во лун та ри зъм тряб ва да спре. Струва ми се, 
че ад во ка ту ра та мо же да се за мисли да ли не се на ру ша ва чл. 88, 
ал. 1 от Конституцията, ко га то пре ди гла су ва не то на за ко на на 
вто ро че те не в за ко нопроек та се вна сят съ вър ше но но ви раз по-
ред би. Този въпрос наисти на заслу жа ва се риоз но теоре тич но ос-
мисля не, за да мо же евен ту ал но Висшият ад во кат ски съ вет да се 
опи та да ин тер ве ни ра пред Конституционния съд.

Във връз ка със за ко но да тел ство то след ва да се спо ме не и ед-
но се риоз но явле ние, което под ра вя ра вен ство то на граж да ни те 
пред за ко на, дискре ди ти ра пра во съ дието и раж да ко руп ция. 
Става ду ма за то ва, че ед ни и съ щи деяния (пов та рям, ед ни и съ-
щи!) пред ставля ват ед новре мен но престъпле ния по Наказателния 
ко декс и ад ми нистра тив ни на ру ше ния по дру ги за ко ни. Този 
проблем е за лег нал в Концепцията за на ка за тел на по ли ти ка 2020–
2025 го ди на, но изоб що не пра ви впе чат ле ние на за ко но да те ля. В 
раз дел V на кон цеп цията, която е публи ку ва на и в бр. 1/2020 г. на 
сп. „Адвокатски преглед“, е по со че но, че е на ли це „дубли ра не на 
съста ви на престъпле ния и ад ми нистра тив ни на ру ше ния... 
Наличието на ед нак ви по съ дър жа ние съста ви на ад ми нистра тив-
ни на ру ше ния и престъпле ния... во ди до на ру ша ва не на прин ци па 
на рав но поста ве ност на граж да ни те... Този ефект е по ро ден от 
въз мож ността при ед на и съ ща хи по те за деецът да бъ де тре ти ран 
раз лич но – осъ ден с при съ да по на ка за тел но де ло или на ка зан по 
ад ми нистра ти вен ред“. Със съ жа ле ние тряб ва да ка жа, че от та зи 
от лич на кон цеп ция до се га не произ ле зе ни що. През 2021 го ди на 
из да тел ство „Сиби“ публи ку ва ед на мно го стойностна мо ногра-
фия на те ма „Освобождаване от на ка за тел на от го вор ност и ад ми-
нистра тив но на каз ва не по бъл гар ско то на ка за тел но пра во“. 
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Автор ката Радослава Йорданова е док тор по пра во, пред се да тел 
на Районния съд в Ихтиман. Глава тре та на мо ногра фията е по-
све те на на пре покри ва не то на съста ви на престъпле ния с ад ми-
нистра тив ни на ру ше ния. Авторката е из гот ви ла огром на табли ца, 
от която е вид но как ед ни и съ щи деяния се на каз ват ед новре мен-
но ка то престъпле ния по Наказателния ко декс и ка то ад ми нистра-
тив ни на ру ше ния по Закона за ав тор ско то пра во, Закона за ак ци-
зи те и да нъч ни те скла до ве, Закона за тю тю на, тю тю не ви те и 
свър за ни те с тях из де лия, Закона за го ри те, Закона за елек трон ни-
те съ об ще ния, Закона за дви же нието по пъ ти ща та, Закона за здра-
ве то, Закона за кул тур но то наслед ство, Закона за по щен ски те 
услу ги и мно го дру ги за ко ни. Тази табли ца е без цен но по ма га ло 
за за ко но да те ля, кой то би тряб ва ло да раз би ра, че ня ма вър хо вен-
ство на пра во то, ко га то за ед ни и съ щи деяния раз лич ни те граж-
да ни се тре ти рат раз лич но и се съ дят по раз лич ни за ко ни в за ви-
си мост от ус мотре нието или ко руп цион на та нагла са на ня кой 
дър жа вен ор ган. Ние, ад во ка ти те, ка то пра во за щит ни ци сме 
длъж ни остро да поста вим то зи въпрос пред пар ла мен та в ин те-
рес на пра во то и на бъл гар ски те граж да ни.

Някой мо же да ме упрек не, че пре ка ле но мно го се спи рам на 
за ко но да тел ство то. Правя го, за що то смя там, че то ва е най-
сериоз но то пре диз ви ка тел ство пред на ша та про фе сия. Некаче-
стве ното и ха отич но за ко но да тел ство не из беж но се отра зя ва на 
ка чество то на на ша та ра бо та, как то и на ка чество то на съ деб на та 
дейност. То постоян но раж да про ти во ре чи ва прак ти ка, която с 
го ди ни не мо же да се уед нак ви. Това на кър ня ва пра во то на граж-
да ни те на спра вед лив про цес.

Трудността да се просле дя ва постоян но про ме ня що то се за-
ко но да тел ство при ну ди ре ди ца ад во ка ти да се спе циали зи рат тяс-
но, но в ня кои слу чаи то ва е кри во раз бра на спе циали за ция. Един 
млад ко ле га напри мер по лу наисти на, по лу на ше га ми ка за: 
„Какво тол ко ва има в на ка за тел ни те де ла? Един НК и един НПК“. 
Всъщност убе де на съм, че ко ле ги те, които мислят та ка, не би 
тряб ва ло да гле дат на ка за тел ни де ла. Не би ва да забра вя ме, че по-
го ля ма та част от ре зул тат ни те престъпле ния са всъщ ност де лик-
ти, които са с тол ко ва ви со ка сте пен на об ществе на опас ност, че 
са въз диг на ти в престъпле ния. Друга част от съста во мер ни те 
деяния са сдел ки. Гражданският про це су ален ко декс се при ла га 
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суб си диар но при раз глеж да не на граж дан ския иск в на ка за тел ния 
про цес. Неслучайно нем ци те каз ват: „Кein Zivilist, kein Jurist“. 
Това ни най-мал ко не оз на ча ва, че ние, ад во ка ти те по на ка за тел-
ни де ла, мо жем да сме всеоб хват ни юристи. Обаче свеж да не то на 
поз на нията ни до „НК и НПК“ ни диск ва ли фи ци ра теж ко и 
увреж да пра ва та на на ши те до ве ри те ли и под за щит ни. По на ка за-
тел ни те де ла за ле кар ски греш ки напри мер се при ла гат ре ди ца 
нор ма тив ни ак то ве от сфе ра та на здра веопаз ва не то. Престъпле-
нията по служ ба изиск ват поз на ва не на съ от вет но то отрасло во за-
ко но да тел ство и т.н. И в край на смет ка ни що добро в пра во раз да-
ва не то не ста ва без се риоз ни поз на ния в областта на об ща та 
теория на пра во то. Не ста ва и без поз на ва не на Европейската кон-
вен ция за пра ва та на чо ве ка и прак ти ка та на Съда в Страсбург. 
Всъщност ще се от кло ня, за да ка жа, че ние, ад во ка ти те, на ло-
жих ме при ло же нието на Европейската кон вен ция за пра ва та на 
чо ве ка у нас – най-ве че чрез де ла та, които во дeх ме и во дим сре-
щу дър жа ва та в Страсбург. Някога един гла вен про ку рор бе ше 
на пи сал ре зо лю ция: „Твърдяната от Вас Конвенция ня ма при ло-
же ние в България. Тук се при ла га НПК“. Днес та ка ва ре зо лю ция 
наисти на из глеж да не мисли ма.

Вече се на ла га да поз на ва ме и прак ти ка та на Съда в Люксем-
бург. И та ка на та тък... Това, че постоян но сме ня що то се за ко но-
да тел ство ка ра ня кои ко ле ги, вклю чи тел но про ку ро ри и съ дии, да 
се огра ни ча ват до „НК и НПК“, ня ма да до ве де до ни къ де на ка за-
тел но то пра во съ дие.

Има и не що осо бе но важ но. Ние, ад во ка ти те, сме бор ци за 
пра во, а то ва оз на ча ва, че за ко но да тел ство то тряб ва вся ко га да е 
във фо ку са на на ше то вни ма ние. Ние тряб ва да ре аги ра ме сре щу 
все ки за ко нопроект, кой то на ру ша ва пра ва та и сво бо ди те на 
граж да ни те и юри ди чески те ли ца, кой то на кър ня ва спра вед ли-
востта на про це са или не за ви си мостта на съ деб на та власт – та ка, 
как то ня ко га на ши те пред ци са се бо ри ли за спаз ва не на Търнов-
ската кон сти ту ция, за достъп ност на пра во съ дието, за нес ме-
няемост на съ диите и про ку ро ри те, как то и сре щу мра ко бес но то 
фа шистко ан тиеврейско за ко но да тел ство. Ние тряб ва да настоя-
ва ме гла сът на ад во ка ти те да се чу ва в за ко но да тел ния про цес.

При лип са та на ин ди ви ду ал на кон сти ту цион на жал ба, но не 
са мо по ра ди то ва, ние тряб ва да се бо рим за пре махва не то на 
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всич ки огра ни че ния пред Висшия ад во кат ски съ вет (впро чем и 
пред омбудсмана) за се зи ра не на Конституционния съд. В чл. 150, 
ал. 4 от Конституцията е за пи са но, че Висшият ад во кат ски съ вет 
мо же да се зи ра Конституционния съд с иска не за уста но вя ва не на 
про ти во кон сти ту цион ност на за кон, с кой то се на ру ша ват пра ва и 
сво бо ди на граж да ни те. А спо ред чл. 134, ал. 1 от Конституцията 
ад во ка ту ра та под по ма га граж да ни те и юри ди чески те ли ца при 
за щи та та на тех ни те пра ва и за кон ни ин те ре си. Защо то га ва 
Висшият ад во кат ски съ вет ня ма пра во мо щие да се зи ра Конститу-
ционния съд, ко га то се на ру ша ват пра ва и за кон ни ин те ре си на 
юри ди чески те ли ца? Вижда се, че то ва кон сти ту цион но огра ни-
че ние вли за в ко ли зия с кон сти ту цион но опре де ле на та функ ция 
на ад во ка ту ра та. Гла ва шеста – „Съдебна власт“, на Конституцията 
е из ме ня на мно гократ но. Струва ми се, че ня ма ни то юри ди чески, 
ни то до ри по ли ти чески ос но ва ния Народното събра ние да от-
хвър ли ед но та ко ва пред ло же ние за до пъл не ние на чл. 150, ал. 4 
от Конституцията.

Иска ми се да се спра на още ед на те ма, свър за на с упраж ня-
ва не то на ад во кат ска та про фе сия днес. Това е те ма, която ве че 
при до би ва меж ду на род но зву че не.

От 13 юни до 8 юли 2022 г. се про ве де 50-ата се сия на Съвета 
по пра ва та на чо ве ка на Организацията на обе ди не ни те на ции. По 
точ ка 3 от днев ния ред бе ше из слу шан докла дът на Специалния 
доклад чик по въпро са за не за ви си мостта на съ диите и ад во ка ти те 
Диего Гарсия-Саян. Докладът е озагла вен „Защита на ад во ка ти те 
от непра во мер на на ме са в сво бод но то и не за ви си мо упраж ня ва не 
на тях на та про фе сия“. В докла да, пред ста вен в из пъл не ние на 
Резолюция 44/8 на Съвета по пра ва та на чо ве ка, Специалният 
доклад чик опис ва меж ду на род ни те и ре гионал ни те стан дар ти, 
които за щи та ват упраж ня ва не то на ад во кат ска та дейност, и с без-
по койство от бе ляз ва, че се за сил ва тен ден цията да се на ла гат 
прак ти ки, които огра ни ча ват, стес ня ват и под ко па ват въз мож-
ности те за упраж ня ва не на ад во кат ска та дейност или пре пятстват 
нейно то осъ ществя ва не. Пълния текст на докла да на бъл гар ски 
език мо же те да про че те те в сп. „Адвокатски преглед“, 
бр. 9–10/2022 г.

През те ку ща та го ди на експер т на гру па в рам ки те на Съвета 
на Европа ще пристъ пи към под го тов ка на проект за меж ду на род-



13Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 12/2022

нопра вен акт, на со чен към за сил ва не на за щи та та на ад во ка ти те и 
на пра во то им сво бод но да осъ ществя ват про фе сионал на та си 
дейност без вся как ви преч ки и пре ду беж де ния към тях. Целта е 
крайният проект да бъ де ориен ти ран към приема не на до ку мент с 
об вър з ва ща си ла, към кой то да се при съ еди ня ват и дър жа ви, 
които не са чле но ве на Съвета на Европа. Слава богу, България е 
член на Съвета на Европа от 1992 го ди на.

Както ка зах, тук ще се спра са мо на един въпрос, кой то е ак-
ту ален за България и кой то Специалният доклад чик опре де ля ка-
то „очер ня не на ад во ка ти те в ме диите“. Специалният доклад чик 
от бе ляз ва, че прак ти ку ва щи те ад во ка ти, които за щи та ват и пред-
ставля ват ин те ре си на хо ра по шум ни или по ли ти чески чув стви-
тел ни де ла, често се сблъск ват със стиг ма ти за ция или с охул ва не 
в сред ства та за ма со ва ин фор ма ция и в со циал ни те мре жи. Такива 
кам па нии не си да ват смет ка, че ад во ка тът има за за да ча да за щи-
та ва своя под за щи тен, което не оз на ча ва, че той във всич ки слу-
чаи се со ли да ри зи ра с не го во то по ве де ние или пък одобря ва 
престъпле нието, ако то е из вър ше но. В ня кои ме дии и со циал ни 
мре жи се употре бя ват та ки ва из ра зи и оце нъч ни съж де ния, които 
са от естество да поста вят ад во ка ти те под за си лен на тиск, а сле-
до ва тел но – в опас ност. Този въпрос е свър зан с те ма та за отъж-
дествя ва не то на ад во ка ти те с ин те ре си те на тех ни те клиен ти или 
до ри със са ми те клиен ти. Адвокатите, които се явя ват по шум ни 
или по ли ти чески чув стви тел ни де ла, за щи та вай ки пра ва та на 
своите до ве ри те ли или под за щит ни, често ста ват ми ше на на ме-
дий ни охул ва ния, кле ве ти, оби ди, на пад ки, което не са мо на кър-
ня ва добро то им име, но и ги поста вя в риск от запла хи и на па де-
ния. За съ жа ле ние, у нас пра вят то ва ре ди ца сред ства за ма со ва 
ин фор ма ция, които се рад ват на нев зиска тел на, но за то ва пък 
мно гоброй на публи ка. Фактът, че про фе сионал ни жур на листи не 
поз на ват ро ля та на ад во ка та в про це са, поста вя въпро си за рав ни-
ще то на обу че нието на сту ден ти те по жур на листи ка. Адвокатурата 
би могла да ока же съ действие на Факултета по жур на листи ка в 
то ва от но ше ние.

Още по-жал ко е, че та ко ва по ве де ние си поз во ля ват и длъж-
ностни ли ца. През юли 2019 г. за местник глав ният про ку рор Иван 
Гешев ка за в ин тер вю, че ра бо та та на ад во ка та е „да за щи та ва и 
да взи ма па ри от хо ра та, които за щи та ва, не за ви си мо как ва е 
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исти на та“. За чест на ад во ка ту ра та ня кол ко из тък на ти ад во ка ти 
от София, Пловдив и Велико Търново – спо ме на вам име на та им с 
ува же ние – ко ле ги те доц. Светла Маргаритова-Вучкова, Емилия 
Недева, Михаил Екимджиев, Александър Кашъмов, Златка Сте-
фа нова, Йордан Цветанов, Снежана Стефанова, София Разбой-
никова, Мария Шаркова и Даниела Михайлова, на пи са ха от во ре-
но пис мо до Висшия съ де бен съ вет, в което остро ре аги ра ха сре-
щу охул ва не то на про фе сията, при ни зя ва не то на ро ля та на ад во-
ка та и на ру ша ва не то на пре зум п цията за не ви нов ност. Те из тък-
на ха, че „ома ло ва жа ва не то на ро ля та на ад во ка та ка то за щит ник 
обез с мисля спра вед ли востта на на ка за тел но то произ вод ство и е 
удар по ав то ри те та на пра во съ дието“. Последва офи циал на по зи-
ция на Пловдивския ад во кат ски съ вет, а впослед ствие – Декла-
рация на Висшия ад во кат ски съ вет и Обръщение на Висшия ад-
во кат ски съ вет от нос но из бо ра на нов гла вен про ку рор на 
Република България.

На 27 февру ари 2020 г. ве че глав ният про ку рор Иван Гешев 
из ра зи от но ше ние към ста но ви ще то на фондация „Български ад-
во ка ти за пра ва та на чо ве ка“, да де но по по вод на ини циира ни от 
президента на Република България кон сул та ции в хо да на де бат 
за про ме ни в Конституцията. Главният про ку рор ква ли фи ци ра 
ад во ка ти те пра во за щит ни ци ка то „ад во ка ти на под съ ди ми и об-
ви ня еми оли гар си“. Последва Декларация на Висшия ад во кат ски 
съ вет в за щи та на ад во ка ти те и пра во то на за щи та на граж да ни те.

Реакцията на на ши те ко ле ги ад во ка ти и на ор га ни те на ад во-
ка ту ра та сре щу те зи по се га тел ства бе ше достой на, но ад во ка ту-
ра та тряб ва да во ди трай на по ли ти ка сре щу обру га ва не то на про-
фе сията. Фактът, че пред ста ви те ли на съ деб на та власт си поз во-
ля ват да ху лят ко ле ги за ра ди то ва, че за щи та ват пра ва та и за кон-
ни те ин те ре си на опре де ле ни лич ности, по раж да съм не ния в ка-
чество то на юри ди ческо то обра зо ва ние. Центърът за обу че ние на 
ад во ка ти „Кръстю Цончев“ и ад во кат ски те съ ве ти мо гат да под-
по мог нат юри ди чески те фа кул те ти чрез се ми на ри и обу че ние от-
нос но ро ля та на ад во ка ти те в пра во ва та дър жа ва. Ние мо жем да 
под по мог нем и Националния ин сти тут на пра во съ дието, за да се 
оси гу ри съ от вет но рав ни ще на под гот ве ност на бъ де щи те съ дии, 
про ку ро ри и сле до ва те ли в та зи сфе ра.
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Много е важ но съ що да по ви шим на ша та са мов зиска тел-
ност. Това, че Върховният ка са ционен съд оста вя без раз глеж да-
не ка са цион ни жал би или части от тях по ра ди за лег на ли те в жал-
би те оплак ва ния за необос но ва ност и не пъл но та на до ка за тел-
ства та, оз на ча ва, че има ме нуж да от постоян но про дъл жа ва що 
обу че ние.

В съ деб ни те за ли по ня ко га се чу ва науко образ на реч, слож-
на, из пъл не на с из лиш на прав на фра зеоло гия, но ли ше на от ос-
нов но то си пред наз на че ние – да въз действа вър ху съ да и да го 
убе ди в пра во та та на те за та. Съдебната ре то ри ка от дав на ня ма 
място в на ши те про фе сионал ни обу че ния. Забравихме, че истин-
ска та про фе сионал на реч е пре ди всич ко яс на, под ре де на, убе ди-
тел на. Или, по ду ми те на Лабрюер: „Ако иска те да ка же те, че ва-
ли, ка же те: „Вали“.

Добре е, че в про веж да ни те се ми на ри взе мат участие съ дии, 
но ще е ху ба во в обу че нието да се привле кат по ве че опит ни ад во-
ка ти, които поз на ват тех но ло гията на ад во кат ска та ра бо та и етич-
ни те стан дар ти за упраж ня ва не на ад во кат ска та про фе сия.

В заклю че ние бих иска ла да ка жа, че те ма та за пре диз ви ка-
тел ства та, които стоят пред ад во ка ту ра та днес, си заслу жа ва да 
бъ де об съ де на на ед на спе циал на кон фе рен ция. Тази те ма по на-
ча ло не би ва да сли за от днев ния ред на ад во ка ту ра та.

От сър це по же ла вам на Софийския ад во кат ски съ вет успех 
във всич ки не го ви на чи на ния!

Благодаря Ви за вни ма нието, с което ме из слу шах те.


